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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ/PI6638
PORTARIA PGJ/PI Nº 1155/2019-Republicação por incorreção.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO, matrícula nº 15512, Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
vinculado ao GATE, para exercer suas funções junto à 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1334/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do E-PADM 19.21.0378.0000875/2019-00,
RESOLVE
CONCEDER, de 17 de julho a 01 de agosto de 2019, 16 (dezesseis) dias remanescentes de férias à Promotora de Justiça DENISE COSTA
AGUIAR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá e Coordenadora do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente, referentes ao 2º
período do exercício de 2017, anteriormente interrompidas conforme a Portaria PGJ nº 471/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1339/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições previstas no art. 12, inciso V, da Lei
Complementar Estadual nº 12/1993 e considerando o que dispõe o Ato PGJ nº 479/2014,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 18 de dezembro de 2018, a Portaria PGJ nº 1195/2018, que designou a servidora ADRIANA XIMENES RODRIGUES,
Analista Ministerial - Área Pericial, matrícula 170, para exercer suas funções junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1340/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do ato PGJ nº 883/2018 que regulamentou distribuição dos cargos em comissão de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) deste Ministério Público, e tendo em vista os respectivos requerimentos, bem como a publicação das Portarias PGJ nº 1291/2019
e nº 1292/2019,
RESOLVE
NOMEAR PAULA TAMIRES MOREIRA DE FARIAS, CPF nº 047.337.341-66, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à Promotoria de Justiça de Gilbués-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1341/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 03 a 13 de junho de 2019, 11 (onze) dias remanescentes de férias à Procuradora de Justiça ROSANGELA DE FÁTIMA
LOUREIRO MENDES, referentes ao 2º período do exercício de 2012, anteriormente interrompidas, conforme a Portaria PGJ nº 716/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1343/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Ofício nº22 /2019 - CEAF/MPPI,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MARQUES para participar da 2a Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de
Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil - CDEMP e VI Encontro Nacional " Ministério
Público: Pensamento Crítico e Práticas Transformadoras", a realizar-se do dia 03 a 05 de julho de 2019, em São Luís-MA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1344/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí o adiamento de 30 (trinta) dias de férias à Promotora
de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Altos, referentes ao 1º período do exercício de 2019,
anteriormente previstas para o período de 15 de maio a 13 de junho de 2019, conforme a Portaria PGJ nº 149/2019, para fruição de 03 de junho a
02 de julho de 2019..
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1345/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora Carol Chaves Mesquita e Ferreira, Matrícula nº 226, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria
Geral de Justiça e a empresa V.M. Pessoa Feitosa Monteiro ME (Contrato nº 26/2019), cujo objeto é Manutenção predial da Promotoria de
Justiça de Esperantina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1346/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, matrícula nº 226, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria Geral de Justiça e a empresa V.M. Pessoa Feitosa Monteiro ME (Contrato nº 25/2019), cujo objeto é Manutenção de edifício que
abriga a promotoria de Justiça de Batalha-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1347/2019
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 0000092-59.2006.8.18.0076, que tem como réu Francisco da
Conceição, e vítima Lázaro Ricardo da Silva, a ser realizada no dia 23 de maio de 2019, na Comarca de União-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1348/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 1274/2019, para constar o seguinte: "DESIGNAR o servidor THIAGO DE ARAÚJO COSTA SOARES, Técnico
Ministerial, matrícula nº 335, para participar do treinamento Cellebrite Certified Operator - CCO e Cellebrite Certified Physical Operator - CCPA +
Cellebrite Certified Analyst, no período de 27 a 31 de maio de 2019, na sede da Cellebrite, em São Paulo-SP."
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1349/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o convite realizado pelo Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Hilo de Almeida Sousa, para participar de audiências
públicas sobre Regularização Fundiária Urbana no Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos,o Promotor de Justiça FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR, titular da Promotoria
de Justiça de Itaueira, para participar de Audiência Pública sobre a Regularização Fundiária Urbana - REURB, no polo Vale do Rio Guaribas, com
sede em Picos, dia 02 de maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1350/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
da Coordenadoria de Apoio Administrativo, contida no Memorando nº 99/2019-CAA,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores FELIPE ARLLEM REZENDE, THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA, ANTONIO MARCOS PESSOA
e ALCIVAN DA COSTA MARQUES, para fiscalizar o contrato administrativo nº 28/2019, firmado com a empresa Garden Locadora e Prestadora
de Serviços Eireli.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1353/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PLÍNIOFABRÍCIODECARVALHOFONTES, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas atribuições, responder pela 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1354/2019
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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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LIANA MARIA MELO LAGES, titular da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
atribuições, responder pela 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1355/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MARCELODEJESUSMONTEIROARAÚJO, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, para, sem prejuízo
de suas atribuições, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1356/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, de 10 de junho a 09 de julho de 2019, em razão das
férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1357/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça RITA DE FÁTIMA TEIXEIRAMOREIRAESOUZA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 a 22 de junho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1358/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores EDIGAR NOGUEIRA BRANDÃO NETO e SOLANGE DE OLIVEIRA COSTA para comporem comissão instituída por
meio da Portaria PGJ/PI nº 1202/2016, com o objetivo de implementar as condições para entrega das informações do eSocial no âmbito da
Procuradoria-Geral de Justiça.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1359/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas atribuições, responder pela 19ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1360/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 24375/2017,
RESOLVE:
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, com fulcro no art. 41 da Constituição Federal, a servidora ERÍCA PATRÍCIA MARTINS ABREU,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 371,e CONCEDER PROGRESSÃO
FUNCIONAL, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, para o segundo padrão da classe A de sua carreira, com
efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1361/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000480/2019-92,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora RAQUILENE ROCHA DA COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 197, da Classe B, Padrão 05, para a Classe B, Padrão 06 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 406 Disponibilização: Segunda-feira, 27 de Maio de 2019 Publicação: Terça-feira, 28 de Maio de 2019

da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 15 de abril de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1362/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000212/2019-53,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor KENNEDY BRUNO TEIXEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 192, da Classe B, Padrão 05, para a Classe B, Padrão 06 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 24 de março de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1363/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000481/2019-65,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 193, da Classe B, Padrão 05, para a Classe B, Padrão 06 de sua carreira, conforme artigos
16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 06 de abril de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1364/2019
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 nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela 14ª Procuradoria de Justiça, de 03 a 13 de junho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1365/2019
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 nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça TERESINHADE JESUS MOURABORGES CAMPOS, titular da 7ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela 16ª Procuradoria de Justiça, de 10 a 29 de junho de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1366/2019
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 nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça ANTÔNIO IVAN E SILVA, titular da 4ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas atribuições,
responder pela 3ª Procuradoria de Justiça, de 11 a 30 de junho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1367/2019
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 nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO, titular da 2ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas
atribuições, responder pela 1ª Procuradoria de Justiça, de 03 a 22 de junho de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1368/2019
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 nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela Promotoria de Justiça de Canto do Buriti, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão das férias
do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1369/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA, titular da 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela 43ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 10 a 29 de junho de 2019, em razão das férias do
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1370/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, titular da 39ª Promotoria de Justiça de Teresina, de entrância
final, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela 41ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 a 22 de junho de 2019, em razão
das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1371/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO, titular da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela 49ª Promotoria de Justiça de Teresina e pela Coordenação do Núcleo das Promotorias de
Justiça da Cidadania e do Meio Ambiente, de 05 a 22 de junho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1372/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em razão do
afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1373/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIOPAULINOSETÚBALDACUNHAE SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Barras, de 10 a 29 de junho de 2019, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1374/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GILVÂNIA ALVES VIANA,titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Corrente, de 03 a 22 de junho de 2019, em razão do afastamento do Promotor de Justiça
Luciano Lopes Sales.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1375/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo das
funções que exerce, responder pela 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 10 a 29 de junho de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1376/2019
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,
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CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Antônio Charles Ribeiro de Almeida, titular da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina,
respondendo cumulativamente pela 8ª Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar nas audiências de
atribuição da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para os dias 28 e 31 de maio de 2019, na 8ª Vara Criminal de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1377/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS para participar da audiência nos autos da ação
penal nº 0705073-07.2018.8.18.0000, dia 24 de maio de 2019, às 9h, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1378/2019
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,e em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
CONSIDERANDO a arguição de suspeição pelo membro titular da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina;
CONSIDERANDO que o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, não homologou a promoção de arquivamento do
Inquérito Civil nº 32/2016, proposta pela titular da 35ª Promotoria de Justiça de Teresina;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 180/2019/35ªPJ,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no Inquérito
Civil nº 32/2016 (SIMP nº 000146-025/2017).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1379/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000412/2019-85,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor RAIMUNDO WILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 360, da Classe A, Padrão 02, para a Classe A, Padrão 03 de sua carreira,
conforme artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 30 de março de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1380/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora ELIAMARA DA SILVA ALVES, matrícula nº 15406, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de folga, para serem fruídos nos dias 23 e
24 de maio de 2019, referentes ao comparecimento como fiscal de prova no Processo Seletivo para Estagiários do MPE-PI, realizado no 31 de
março de 2019, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação, com efeitos retroativos à data de fruição da referida folga.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1381/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Ofício nº 163/2019-CAOCRIM,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1293/2019, para constar o seguinte: "DESIGNAR o Promotor de Justiça SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA
JÚNIOR, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais - CAOCRIM, e o servidor GLAUCO VENTURA
ALVES NERI, para se deslocarem às cidades de Campo Maior, Barras e Esperantina, nos dias 03, 05 e 06 de junho de 2019, respectivamente,
para realização de audiências públicas e lançamento do projeto "No alvo, contra o tráfico de drogas", que integra o Plano Geral de Atuação do
Ministério Público do Estado do Piauí".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1382/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor JOÃO PAULO TEIXEIRA BRASIL, matrícula nº 377, 03 (três) dias de folga, para serem fruídos nos dias 27, 28 e 29 de
maio de 2019, referentes ao comparecimento como fiscal de prova no Processo Seletivo para Estagiários do MPE-PI, realizado no 31 de março
de 2019, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAIS/PGJ/PI6660
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1º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO
EDITAL Nº 043/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, com fundamento na Lei Complementar nº 12/93, na Lei Federal nº
11.788/2008, na Resolução CNMP nº 42/2009 e no Ato PGJ nº 473/2014 e 816/2018, considerando a publicação do Edital 035/2019, de 29 de
abril de 2019, RESOLVE RETIFICAR, o Anexo II - Cronograma, da forma a seguir especificada:
ANEXO II
CRONOGRAMA
Evento

Data

Resultado dos recursos / Gabarito oficial definitivo

27/05/19

Divulgação da lista preliminar de classificados

29/05/19

Resultado final da seleção (data provável)

31/05/19

Teresina-PI, 24 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

1.3. ATOS PGJ /PI6662
ATO PGJ Nº 918/2019
Altera o Ato PGJ nº 909/2019, que regulamenta, para o exercício de 2019, a conversão parcial em Abono Pecuniário de férias não gozadas, em
decorrência do disposto no artigo 99, § 3º da Lei Complementar nº 12, de 18 de novembro de 1993, cuja redação foi alterada pela Lei
Complementar nº 225, de 28 de julho de 2017.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12, V, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de novembro de 1993,
Considerando que o efetivo cumprimento do disposto no art. 4º do Ato PGJ-PI nº 909/2019 fomenta um cenário em que o exercício mínimo das
atividades do Ministério Público do Estado do Piauí ficará potencialmente prejudicado;
Considerando, ainda, ser de interesse da Administração assegurar a continuidade dos serviços ministeriais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica revogado o art. 4º do Ato PGJ nº 909/2019.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Teresina/PI, 15 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA6654
PORTARIA Nº 02/2019/GAB
O PROCURADOR DE JUSTIÇA, ARISTIDES SILVA PINHEIRO,no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: DESIGNAR o assessor PAULO IBERÊ LEITE DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR, matrícula nº 15018, para oficiar no plantão no período
de 27/05/2019 a 02/06/2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em:
Teresina (PI), 27 de maio de 2019.
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça Substituto

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI6637
RECOMENDAÇÃO No 05/2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, NIELSEN SILVA MENDES LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
arts. 127 e 129, II; da CF/88; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente),
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
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8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ:
a) Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, caso o prazo já tenha sido
encerrado, que o CMDCA providencie a imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo
eleitoral;
b) Destaque-se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a
recondução ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de
forma a ampliar a participação democrática no pleito;
c) Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
d) Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no Diário Eletrônico do MPPI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
São Pedro do Piauí (PI), 20 de maio de 2019.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO No 06/2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, NIELSEN SILVA MENDES LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
arts. 127 e 129, II; da CF/88; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente),
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGRICOLÂNDIA:
a) Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, caso o prazo já tenha sido
encerrado, que o CMDCA providencie a imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo
eleitoral;
b) Destaque-se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a
recondução ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de
forma a ampliar a participação democrática no pleito;
c) Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
d) Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no Diário Eletrônico do MPPI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio
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Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
São Pedro do Piauí (PI), 20 de maio de 2019.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO No 07/2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, NIELSEN SILVA MENDES LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
arts. 127 e 129, II; da CF/88; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente),
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO DO
PIAUÍ:
a) Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, caso o prazo já tenha sido
encerrado, que o CMDCA providencie a imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo
eleitoral;
b) Destaque-se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a
recondução ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de
forma a ampliar a participação democrática no pleito;
c) Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
d) Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no Diário Eletrônico do MPPI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
São Pedro do Piauí (PI), 20 de maio de 2019.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO No 08/2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, NIELSEN SILVA MENDES LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
arts. 127 e 129, II; da CF/88; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente),
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
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CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES - PI:
a) Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, caso o prazo já tenha sido
encerrado, que o CMDCA providencie a imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo
eleitoral;
b) Destaque-se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a
recondução ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de
forma a ampliar a participação democrática no pleito;
c) Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
d) Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no Diário Eletrônico do MPPI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
São Pedro do Piauí (PI), 20 de maio de 2019.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI6639
ACORDO EXTRAJUDICIAL (TAC) N. 02/2019
Ref. SIMP 000290-177/2019 e 000291-177/2019
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2019, na sede da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI (2ª PJV), localizada na
Rua São José, nº 449, bairro Centro, Município de Valença do Piauí/PI, reuniram-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI),
por seu representante legal, DR. RAFAEL MAIA NOGUEIRA, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro/PI,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO
DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI, pessoa jurídica de direito público, representado pela Prefeita Municipal de Valença do Piauí/PI, SRA. MARIA DA
CONCEIÇÃO CUNHA DIAS, brasileira, casada, portadora do RG nº e CPF nº, residente e domiciliada na Praça Teodomiro Lima Verde, s/n,
Centro, CEP 64.300-000, Município de Valença do Piauí/PI, doravante denominado(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S), na presença do SR.
CARLOS WAGNER DA SILVA ROSA, da Assessora de Promotoria Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar e do Assessor de Promotoria
Joaquim Ferreira da Silva Junior, todos-infra-assinados, a teor do disposto no art. 5º, § 6,º da Lei nº 7.347/85 e no art. 211 da Lei nº 8.069/90,
FIRMAM o presente ACORDO EXTRAJUDICIAL (TAC), que tem os seguintes fundamentos e cláusulas:
CONSIDERANDO que a remuneração do trabalho é direito assegurado a todo trabalhador, decorrendo de normas de nível constitucional e de
dispositivos da legislação ordinária, fazendo-o tanto positivamente, quando a elenca como direito social na Constituição Federal, como
negativamente, quando proíbe a existência do trabalho escravo na legislação ordinária;
CONSIDERANDO que a Lei de Responsabilidade Fiscal preceitua, ainda, que a despesa com pessoal tem natureza OBRIGATÓRIA DE
CARÁTER CONTINUADO e nos limites do Município deve atingir o máximo de 60 (sessenta por cento) da receita corrente líquida (LRF, art. 19,
III);
CONSIDERANDO que o atraso no pagamento do terço de férias dos servidores públicos municipais, sejam eles concursados ou contratados,
afronta os princípios supracitados, mormente o da eficiência no serviço público e o da legalidade;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições;
CONSIDERANDO que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício constituiu ato de improbidade administrativa que atenta contra
o princípio da Administração Pública, nos moldes do art. 11, II, da Lei 8429/92;
CONSIDERANDO que a permanência de tais atos viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), afrontando o
direito à vida, à saúde e à segurança (CF, art. 5º, caput c/c art. 196), bem como violando um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, consistente na promoção do bem de todos (CF, art. 5º, IV), princípios basilares do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que persiste a situação narrada nas Notícias de Fato (NF) sob o SIMP 000290-177/2019 e SIMP 000291-177/2019,
instauradas no âmbito desta 2ª PJV, as quais tratam de assunto relacionado ao não pagamento do 1/3 (um terço) de férias do ano de 2018 aos
servidores municipais de Valença do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que foi realizada audiência extrajudicial no dia 07/05/2019 na sede desta 2ª PJV, em virtude dos fatos narrados nas aludidas
NF, para solução consensual do caso e, que, porém, o Município de Valença do Piauí/PI, por meio de seu representante legal, não compareceu
nem justificou sua ausência;
CONSIDERANDO que foi expedida a Recomendação do Ministério Público ao Município de Valença do Piauí/PI no dia 07/05/2019, ante a
suposta persistência da situação noticiada, para que adotasse as necessárias providências no sentido de garantir e efetuar o pagamento do terço
de férias dos agentes públicos e políticos municipais efetivados, no prazo de 10 (dez) dias úteis, especialmente com a imediata regularização do
pagamento do valor devido aos servidores da Secretaria Municipal de Educação;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da aludida Recomendação sem que o Município de Valença do Piauí/PI tenha se manifestado, bem
como não procedeu ao pagamento do 1/3 (um terço) de férias devido aos noticiantes;
CONSIDERANDO que, no dia 22/05/2019 o Município de Valença do Piauí/PI apresentou a esta 2ª PJV o Ofício nº 91/2019, solicitando o prazo
de 90 (noventa) dias para o efetivo cumprimento das medidas necessárias;
CONSIDERANDO que voluntariamente, nesta data, a Prefeita Municipal de Valença, Sra. Maria da Conceição Cunha Dias, compareceu na sede
Página 11

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 406 Disponibilização: Segunda-feira, 27 de Maio de 2019 Publicação: Terça-feira, 28 de Maio de 2019

desta 2ª PJV, manifestando interesse em resolver extrajudicialmente a situação nas aludidas NF´s;
RESOLVEM:
CLÁUSULA 1a- A COMPROMISSÁRIA efetuará o pagamento integral do 1/3 (um terço) de férias dos agentes públicos e políticos municipais
efetivados da Secretaria Municipal de Educação até o dia 23 de agosto de 2019.
CLÁUSULA 2ª - O não pagamento nos termos e prazos estipulados implicará na execução do presente TAC, visando o bloqueio imediato dos
recursos e contas bancárias do MUNICÍPIO, a fim de garantir o cumprimento do presente acordo, bem como o ajuizamento de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra a prefeita municipal.
CLÁUSULA 3ª -A COMPROMISSÁRIA apresentará nesta 2ª PJV documento que comprove o efetivo cumprimento do presente TAC até o 2° dia
útil posterior às datas fixadas para os pagamentos, sob pena de pronta e imediata execução do título e demais providências cabíveis.
CLÁUSULA 4ª - Na hipótese de descumprimento das cláusulas anteriores, comina-se a multa diária de 1/3 (um terço) do salário mínimo, que
incidirá especificamente na PESSOA FÍSICA da Prefeita Municipal, Sra. Maria da Conceição Cunha Dias, a qual responderá com seu patrimônio
pessoal neste tocante.
§ 1º - Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o art. 3º, VI e
XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 5ª - Cumpridas as cláusulas previstas neste termo de ajustamento, o MINISTÉRIO PÚBLICO compromete-se a não ajuizar Ação
Civil Pública com o propósito de condenar o MUNICÍPIO ao pagamento dos servidores em questão ou contra o(a) prefeito(a) por ato de
improbidade administrativa por tal fato.
CLÁUSULA 6ª -Este presente ACORDO EXTRAJUDICIAL não retira direitos de quaisquer das partes individuais, alheias ao presente, de discutir
judicialmente questões relativas ao tema abarcado pelo presente ACORDO.
CLÁUSULA 7ª -Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela correção no trato da coisa pública.
CLÁUSULA 8ª -O COMPROMITENTE e a COMPROMISSÁRIA acordam em suspender a presente Notícia de Fato, a ser convertida em
Procedimento Administrativo, para devida fiscalização do TAC ora celebrado, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
CLÁUSULA 9ª - O Ministério Público do Piauí fará publicar este ACORDO EXTRAJUDICIAL (TAC) via DOEMP/PI.
CLÁUSULA 10ª - O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura.
E, para que tal compromisso possa surtir os seus legais efeitos, foi lavrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente
assinado pelo Promotor de Justiça, compromitente, e pela parte compromissária, com base no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, sendo conferida a
natureza de título executivo extrajudicial.
Fica eleito o foro de Valença do Piauí/PI, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva, consistente em
obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Por derradeiro, para fins de controle social, enfatize-se que qualquer cidadão, querendo, poderá entrar em contato quer com a 2ª Promotoria de
Justiça de Valença do Piauí/PI, quer diretamente com Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI), sita na Rua Álvaro Mendes, nº
2.294, Centro, Teresina - PI, CEP 64000-060, para comunicar eventual descumprimento do ACORDO em questão ou outros fatos que entender
relevantes.
O presente termo foi por mim secretariado __________________, Joaquim Ferreira da Silva Júnior, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de
Valença do Piauí/PI.
Valença do Piauí/PI, 23 de maio de 2019.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí (PI) (COMPROMITENTE)
MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI
Representado por MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS
Prefeita Municipal de Valença do Piauí/PI (COMPROMISSÁRIO)
JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI
ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR
Assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL (PP) nº 07/2019
SIMP 000288-177/2019
PORTARIA 44/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI, Dr. Rafael Maia Nogueira, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório (PP) para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º
dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDOque a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000288-177/2019, a partir do termo de declarações prestado pela Sra.
ANTÔNIA RENATA FERREIRA nesta 2ª PJ de Valença, em que é noticiada a situação dos servidores Kássio Fernando Gomes da Silva e de
sua irmã Kellyny Raquel da Silva Gomes, bem como a de Flávio Soares da Silva, no que tange a possíveis irregularidades no exercício
de seus cargos como servidores públicos (nepotismo e acumulação ilegal de cargos públicos);
CONSIDERANDO quejá foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação da Prefeitura Municipal
acerca das demandas pleiteadas;
RESOLVE, com fundamento nos artigos 2º, §7º, e 4º, parágrafo único, ambos da Resolução n. 23, do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), nos artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da Lei n.° 7.347/95:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO SIMP 000288-177/2019 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL (PP) Nº 07/2019,
para apurar possíveis irregularidades (nepotismo e acumulação ilegal de cargos públicos) no exercício das funções dos servidores
Kellyny Raquel da Silva Gomes e Flávio Soares da Silva, DETERMINANDO-SE:
A CONFECÇÃO DE NOVA CAPA para o procedimento, mantendo-lhe a numeração (Res. 23 do CNMP, art. 2°, §5º; Res. 001/2008 do CPJ/PI,
art. 8°), com os devidos registros no SIMP;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeitura Municipal de Valença do Piauí-PI, requisitando informações, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre
o(s) cargo(s) exercidos pelos servidores Kellyny Raquel da Silva Gomes e Flávio Soares da Silva e Flávio Soares da Silva supostamente
lotados na Secretaria Municipal de Educação, as datas de admissão, as formas de contratação as cargas horárias, os locais de trabalho e as
respectivas fichas financeiras, com cópias de todos os documentos pertinentes;
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A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES aos investigados Kássio Fernando Gomes da Silva, Kellyny Raquel da Silva Gomes eFlávio Soares
da Silva, para, querendo, manifestar-se sobre os fatos, no prazo de 10 dias úteis;
A NOMEAÇÃO do Assessor de Promotoria de Justiça JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIORpara secretariar este procedimento;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta 2ª PJV, para fins de publicidade do ato e controle social;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser, uma única vez, prorrogado pelo mesmo
período, sem prejuízo de posterior conversão em Inquérito Civil (IC), devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua
conclusão;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Centro Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio (CACOP), para
conhecimento, assim como à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em formato editável (word etc.), tudo via e-mail institucional ou sistema informatizado próprio,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinada eletronicamente, via email institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI).
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Valença do Piauí/PI, 23 de maio de 2019.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI6640
Inquérito Civil nº 063/2019
SIMP 000042-097/2016
Objeto: VERIFICAR E FISCALIZAR AS DEVIDAS INSTALAÇÕES, O ABATE, A MANIPULAÇÃO E OUTRAS ROTINAS DE REGULAR
FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI
Investigado: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 08/11/2016, após conhecimento do Termo de Audiência do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente, a fim de aferir as condições dos Matadouros Públicos do Piauí, resolvendo instaurar Inquérito Civil
para verificar e regular o Funcionamento do Matadouro Público Municipal de Campo Alegre do Fidalgo.
Foram colacionadas aos autos Laudo de Vistoria do Matadouro, parecer técnico concluído como não favorável, necessitando com urgência um
estabelecimento que atenda todas às recomendações do CRMV-PI, bem como da ADAPI.
Expedido minuta de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC (fls. 104/107), o Gestor do Município não se manifestou acerca
dos seus termos, razão pela qual foi ajuizada Ação Civil Pública.
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública ambiental com pedido liminar - contra o Município de Campo Alegre do Fidalgo
pelos fatos (fls. 122/131).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 0800440-41.2018.8.18.0135 pela extinta Promotoria de Justiça Ambiental, buscando reconhecimento da Ação Civil Pública com a obrigação de fazer consistente na realização
das obras.
Desnecessário a tramitação deste procedimento extrajudicial, em virtude da regular andamento do processo judicial que versa sobre o mesmo
objeto.
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 buscando o reconhecimento da Açaõ Civil Pública, 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 Defesa do Meio Ambiente - CAOMA.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 23 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 064/2019
SIMP 000046-097/2016
Objeto: VERIFICAR E FISCALIZAR AS DEVIDAS INSTALAÇÕES, O ABATE, A MANIPULAÇÃO E OUTRAS ROTINAS DE REGULAR
FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA - PI
Investigado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA - PI
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 08/11/2016, após conhecimento do Termo de Audiência do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente, a fim de aferir as condições dos Matadouros Públicos do Piauí, resolvendo instaurar Inquérito Civil
para verificar e regular o Funcionamento do Matadouro Público Municipal de Nova Santa Rita - PI.
Foram colacionadas aos autos Laudo de Vistoria do Matadouro, parecer técnico concluído como não favorável, necessitando com urgência um
estabelecimento que atenda todas às recomendações do CRMV-PI, bem como da ADAPI.
O Gestor do Município não compareceu a audiência para resolução amistosa do conflito por meio do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
razão pela qual foi ajuizada Ação Civil Pública.
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública ambiental com pedido liminar - contra o Município de Nova Santa Rita pelos fatos
(fls. 127/136).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 0800436-04.2018.8.18.0135 Página 13
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pela extinta Promotoria de Justiça Ambiental, buscando reconhecimento da Ação Civil Pública com a obrigação de fazer consistente na realização
das obras.
Desnecessário a tramitação deste procedimento extrajudicial, em virtude da regular andamento do processo judicial que versa sobre o mesmo
objeto.
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 buscando o reconhecimento da Açaõ Civil Pública, 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 Defesa do Meio Ambiente - CAOMA.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 23 de maio de 2019
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 154/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de São João do Piauí não está cumprindo com as
determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de São João do Piauí que informe ao Ministério Público, no prazo de
10 (dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de São João do Piauí,
as informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 155/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Campo Alegre do Fidalgo não está cumprindo com
as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo que informe ao Ministério Público, no
prazo de 10 (dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Campo Alegre do
Fidalgo, as informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 156/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Lagoa do Barro do Piauí não está cumprindo com
as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Barro do Piauí que informe ao Ministério Público, no
prazo de 10 (dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Lagoa do Barro do
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Piauí, as informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 157/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Nova Santa Rita não está cumprindo com as
determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Rita que informe ao Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Nova Santa Rita, as
informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 158/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
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conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Capitão Gervásio Oliveira não está cumprindo com
as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira que informe ao Ministério Público, no
prazo de 10 (dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Capitão Gervásio
Oliveira, as informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 159/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de João Costa não está cumprindo com as
determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de João Costa que informe ao Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de João Costa, as
informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
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havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 160/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
CONSIDERANDO 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade aos atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e
II);
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Pedro Laurentino não está cumprindo com as
determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato noticiado, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial dos Municípios e também
afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do
CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Pedro Laurentino que informe ao Ministério Público, no prazo de
10 (dez) dias úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Pedro Laurentino,
as informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja enviado ofício ao CACOP comunicando a instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 161/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o recebimento, nesta data, de representação dos Vereadores do Município de Pedro Laurentino Josivaldo de Sousa Araújo,
Wilson de Sousa Barbosa, José Vicente Vilanova e Edimar Barbosa Coelho contra o Prefeito Municipal Leôncio Leite de Sousa, sob o argumento
de que uma suposta Lei Municipal (Projeto de Lei Municipal nº 32/2004) foi publicada somente em 17 de agosto de 2018, e que desconhecem de
sua existência e de sua tramitação pela Câmara Legislativa Municipal;
CONSIDERANDO a alegação de que a referida lei foi produzida indevidamente, com logotipo diverso da Administração Municipal da época, e da
inexistência do livro de ata e de quaisquer registros legislativos;
CONSIDERANDO que o Projeto de Lei Municipal nº 32/2004, do Município de Pedro Laurentino, majora a alíquota da Contribuição para custeio
da Iluminação Pública - COSIP, constando em seu art. 7º que os seus efeitos vigorariam a partir de 1º de janeiro de 2005, e que seus efeitos
somente vieram a ser produzidos em março do corrente ano;
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CONSIDERANDO a necessidade de apurar a suposta irregularidade, bem como apurar atos de improbidade administrativa dos responsáveis.
DETERMINO:
01 - A instauração de Inquérito Civil Público para investigar e apurara conduta do Sr. Prefeito Municipal de Pedro Laurentino - LEÔNCIO LEITE
DE SOUSA, quanto aos fatos descritos nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
a) Oficie-se ao Município de Pedro Laurentino para conhecimento do presente Inquérito Civil, e, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar as
razões que entender necessárias, informando acerca: da existência do Projeto de Lei Municipal; quais os motivos de sua publicação catorze anos
depois; divergência quanto ao logotipo da Administração Municipal da época; e apresentação de cópia da referida Lei;
04 - Nomeio a assessora Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil Público, conferindo
poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério Público e ao
Centro de Apoio de Operacional de Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 24 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 024/2019
DESTINATÁRIO: Município de Pedro Laurentino
REFERENTE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 008/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por seu representante legal infrafirmado, com fulcro no artigos 127 e 129, III da Constituição
Federal; artigo 201, inciso V da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12,
de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, artigo 37, determina que os Estados signatários, dentre eles
o Brasil, adotarão todas as providências no sentido de que toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade;
CONSIDERANDO que as Regras mínimas das Nações Unidas para administração da justiça, da infância e juventude, conhecida como Regras de
Beijing, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 40/33, de 29 de novembro de 1985, determina que em cada
jurisdição nacional dos países signatários procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e disposições aplicáveis especificamente aos
jovens infratores, assim como aos órgãos e instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Infância e da Juventude, com a
finalidade de: satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger seus direitos básicos e satisfazer as
necessidades da sociedade;
CONSIDERANDO que em cumprimento a disposição da normativa internacional, a União editou a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, consolidando e constituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, entendido como conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei;
CONSIDERANDO que, as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente têm por objetivos a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual de
atendimento; a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade
ou restrição de direitos;
CONSIDERANDO ainda que, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/12, compete ao município, dentre outras, formular, instituir,
coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e criar e
manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de meio aberto ( Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida), cadastrar-se no Sistema Nacional e Estadual de Atendimento Socioeducativo e cofinanciar a execução das medidas
socioeducativas;
CONSIDERANDO ainda, nos termos o § 2º do artigo 7º da Lei do SINASE, Estados e Municípios deveriam elaborar e aprovar o seu Plano
Municipal e Estadual de Atendimento Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação do Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, sob pena de responder por ato de improbidade administrativa (art. 29 da Lei do SINASE);
CONSIDERANDO também que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160, de 18 de novembro de
2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
CONSIDERANDO também que o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCA, por meio da Resolução nº 67, de 1º de julho de 2015.
CONSIDERANDO esta Promotoria de Justiça requisitou informações ao Município de Pedro Laurentino, indagando se o mesmo possui o Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo ou se o mesmo executa programas de medidas socioeducativas de meio aberto, tendo o município
informando que não executa as medidas socioeducativas de meio aberto nem possui o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
RESOLVE:
cabe ao Município de Pedro Laurentino cumprir a disposição da legislação nacional, garantindo a isonomia das ações socioeducativas em meio
aberto.
RECOMENDAR
1. ao Município de Pedro Laurentino por meio da Secretaria de Assistência Social:
I - elaborar e implementar até a data de 30 de setembro do ano de 2019, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em
execução (2019), uma política pública socioeducativa, consistente em um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e em programas
socioeducativos em meio aberto destinados ao atendimento de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional, correspondentes às
medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV, da Lei nº 8.069/90,
observado o disposto nos arts. 5º, 7º, 8º e 10 a 14 da Lei nº 12.594/2012;
II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento municipal;
II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento municipal;
III - elaborar plano decenal de atendimento socioeducativo em meio aberto (vide Art.7º,§2º da Lei 12.594/2012).
IV - cadastrar-se, no prazo de 30 após a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Sistema Nacional de Informações
sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
V - a criação, por meio de decreto municipal, de comissão para realização de mapeamento, diagnóstico situacional e elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo (item a, b, c e d) e 4 do Inquérito Civil Público:
01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.
01 representante da Secretaria Municipal de Educação.
01 representante da Secretaria Municipal de Saúde.
01 representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer (outra que houver)01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
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do Adolescente.
01 representante do Conselho Tutelar.
Em caso de desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei Federal nº 12.594/2012, os
gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1o do artigo 97, da Lei Federal nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
E àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento
desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa).
Encaminhe-se a presente recomendação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Prefeito do Município de Pedro
Laurentino, à Secretaria de Assistência Social, ao Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude, à Secretaria Geral do Ministério
Público para publicação em Diário Oficial de Justiça do Estado do Piauí. Registre-se em meio eletrônico.
São João do Piauí/PI, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 025/2019
DESTINATÁRIO: Município de Campo Alegre do Fidalgo
REFERENTE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 004/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por seu representante legal infrafirmado, com fulcro no artigos 127 e 129, III da Constituição
Federal; artigo 201, inciso V da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12,
de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, artigo 37, determina que os Estados signatários, dentre eles
o Brasil, adotarão todas as providências no sentido de que toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade;
CONSIDERANDO que as Regras mínimas das Nações Unidas para administração da justiça, da infância e juventude, conhecida como Regras de
Beijing, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 40/33, de 29 de novembro de 1985, determina que em cada
jurisdição nacional dos países signatários procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e disposições aplicáveis especificamente aos
jovens infratores, assim como aos órgãos e instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Infância e da Juventude, com a
finalidade de: satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger seus direitos básicos e satisfazer as
necessidades da sociedade;
CONSIDERANDO que em cumprimento a disposição da normativa internacional, a União editou a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, consolidando e constituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, entendido como conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei;
CONSIDERANDO que, as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente têm por objetivos a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual de
atendimento; a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade
ou restrição de direitos;
CONSIDERANDO ainda que, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/12, compete ao município, dentre outras, formular, instituir,
coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e criar e
manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de meio aberto ( Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida), cadastrar-se no Sistema Nacional e Estadual de Atendimento Socioeducativo e cofinanciar a execução das medidas
socioeducativas;
CONSIDERANDO ainda, nos termos o § 2º do artigo 7º da Lei do SINASE, Estados e Municípios deveriam elaborar e aprovar o seu Plano
Municipal e Estadual de Atendimento Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação do Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, sob pena de responder por ato de improbidade administrativa (art. 29 da Lei do SINASE);
CONSIDERANDO também que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160, de 18 de novembro de
2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
CONSIDERANDO também que o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCA, por meio da Resolução nº 67, de 1º de julho de 2015.
CONSIDERANDO esta Promotoria de Justiça requisitou informações ao Município de Campo Alegre do Fidalgo, indagando se o mesmo possui o
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ou se o mesmo executa programas de medidas socioeducativas de meio aberto, tendo o
município informando que não executa as medidas socioeducativas de meio aberto nem possui o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo.
RESOLVE:
cabe ao Município de Campo Alegre do Fidalgo cumprir a disposição da legislação nacional, garantindo a isonomia das ações socioeducativas
em meio aberto.
RECOMENDAR
1. ao Município de Campo Alegre do Fidalgo por meio da Secretaria de Assistência Social:
I - elaborar e implementar até a data de 30 de setembro do ano de 2019, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em
execução (2019), uma política pública socioeducativa, consistente em um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e em programas
socioeducativos em meio aberto destinados ao atendimento de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional, correspondentes às
medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV, da Lei nº 8.069/90,
observado o disposto nos arts. 5º, 7º, 8º e 10 a 14 da Lei nº 12.594/2012;
II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento municipal;
II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento municipal;
III - elaborar plano decenal de atendimento socioeducativo em meio aberto (vide Art.7º, § 2º da Lei 12.594/2012).
IV - cadastrar-se, no prazo de 30 após a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Sistema Nacional de Informações
sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
V - a criação, por meio de decreto municipal, de comissão para realização de mapeamento, diagnóstico situacional e elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo (item a, b, c e d) e 4 do Inquérito Civil Público:
01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.
01 representante da Secretaria Municipal de Educação.
01 representante da Secretaria Municipal de Saúde.
01 representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer (outra que houver)01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
01 representante do Conselho Tutelar.
Em caso de desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei Federal nº 12.594/2012, os
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gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1o do artigo 97, da Lei Federal nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
E àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento
desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa).
Encaminhe-se a presente recomendação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Prefeito do Município de Campo
Alegre do Fidalgo, à Secretaria de Assistência Social, ao Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude, à Secretaria Geral do
Ministério Público para publicação em Diário Oficial de Justiça do Estado do Piauí. Registre-se em meio eletrônico.
São João do Piauí/PI, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 162/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar paternidade de I. A. S.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 114/2019 (SIMP 000713-310/2019), visando acompanhar
a paternidade de I. A. S.;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a situação acima descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 114/2019 (SIMP 000713-310/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos, decreto o sigilo desse Procedimento;
5) Suspendo o procedimento pelo prazo de 90 (noventa) dias, aguardando os autos em Secretaria o resultado do exame pericial.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 163/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar e apurar situação de evasão escolar da criança P. O. S. A., em Pedro Laurentino.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 002/2019 (SIMP 000042-310/2019), visando acompanhar
e apurar situação de evasão escolar da criança P. O. S. A., em Pedro Laurentino.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 002/2019 (SIMP 000042-310/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Renove-se o expediente de fls. 09, endereçando-o corretamente ao CRAS de Pedro Laurentino.
Após, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 164/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar e apurar cumprimento de ajustamento de conduta, quanto à contratação de servidores públicos sem concurso público
do programa saúde da família.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 001/2019 (SIMP 000038-310/2019), visando acompanhar
e apurar cumprimento de ajustamento de conduta, quanto à contratação de servidores públicos sem concurso público do programa saúde da
família.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
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CONVERTER a Notícia de Fato nº 001/2019 (SIMP 000038-310/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de resposta, renove-se o expediente de fls. 64, advertindo-o das penalidades legais em caso de não cumprimento.
Após, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 165/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar e apurar suposto cancelamento indevido de bolsa família em favor de Teresa da Cruz de Jesus.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 012/2019 (SIMP 000088-310/2019), visando acompanhar
e apurar suposto cancelamento indevido de bolsa família em favor de Teresa da Cruz de Jesus.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 012/2019 (SIMP 000088-310/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de resposta, renove-se o expediente de fls. 12, advertindo-o das penalidades legais em caso de não cumprimento.
Após, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIANº 166/2019
INQUÉRITOCIVILPÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil - nº 027/2018 - em que se busca apurar supostas
irregularidades no transporte escolar de alunos do assentamento do INCRA, dentro do Município de São João do Piauí;
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no § 6º, art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade de tramitação do procedimento para apuração do suposto ilícito.
DETERMINO:
01 - A conversão do presente Procedimento Preparatório, na forma do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, em Inquérito Civil Público para investigar, apurar supostas irregularidades no transporte escolar de
alunos do assentamento do INCRA, dentro do Município de São João do Piauí, com sua publicação em Diário Oficial;
02 - Proceda-se à comunicação da CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério
Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC;
03 - Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil
Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
04 - A realização das seguintes diligências:
I) Aguarde-se resposta ao expediente encaminhado ao Município de São João do Piauí (fls. 89v).
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIANº 167/2019
INQUÉRITOCIVILPÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
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e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil - nº 028/2018 - em que se busca apurar denúncia do Vereador
José Joaquim de Araújo sobre irregularidades na construção de duas raças e pavimentação no Povoado Grajau, em 2015, o que ensejaria a
possibilidade de ato de improbidade administrativa, esculpida no art. 9º, inciso IX, e at. 10, inciso XXI, da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no § 6º, art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade de tramitação do procedimento para apuração do suposto ilícito.
DETERMINO:
01 - A conversão do presente Procedimento Preparatório, na forma do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, em Inquérito Civil Público para investigar, apurar supostas irregularidades no transporte escolar de
alunos do assentamento do INCRA, dentro do Município de São João do Piauí, com sua publicação em Diário Oficial;
02 - Proceda-se à comunicação da CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério
Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC;
03 - Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil
Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
04 - A realização das seguintes diligências:
I) Aguarde-se resposta ao expediente encaminhado ao IDEPI (fls. 64).
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 27 de maio de 2019.
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI6641
PORTARIA N. 49/2019-A
INQUÉRITO CIVIL N. 49/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a notícia de possível possível acúmulo irregular de cargo público com jornada incompatível dos servidores: Maria Elza Leal de
Sousa, Maria Jeane de Almondes Sousa, Ilka Brito Barros, Marinalva Barbosa Lima Pereira, Maria Inês da Costa, Adriana de Araújo Fontes
Costa, Luciana Francisca de Moura Martírio.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1993 e na Resolução n. 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 49/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. n. 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Junte-se aos autos cópia da Peça n. 80 e cópia do Relatório DFAM (Peça n. 36), apenas no que se refere ao presente caso, ambos encontradas
no Processo TCE/003101/2016.
Oficie-se o Sr. Edvardo Antônio da Rocha, Prefeito do Município de Sussuapara-PI, requisitando-se que, nos termos do art. 26, inciso I, alínea 'b',
da Lei n. 8.625/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, informe o quais medidas foram adotadas para
apuração e regularização imediata da acumulação ilegal de cargos públicos dos servidores supramencionados. Encaminhando informações ainda
acerca do tipo de vínculo, ato de posse, nomeação ou contrato, folhas de frequência e respectiva carga horária de cada um dos servidores no
exercício de 2016 até a presente data.
Oficie-se à Procuradoria do Estado do Piauí, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe qual tipo de vínculo os servidores já mencionados
detêm com a esfera estadual.
Picos-PI, 10 de maio de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 50/2019-A
INQUÉRITO CIVIL N. 50/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a notícia de elevado número de contratações de serviços por tempo determinado, cominando em possível ato de improbidade
administrativa prevista no art. 11, I da Lei n. 8429/92 (Lei de Improbidade) praticado pelo Sr. Edvardo Antônio da Rocha, Prefeito à época, por
contrariar o art. 37, inciso IX da CF/88 e a Lei n. 8745/93.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
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RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1993 e na Resolução n. 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 50/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. n. 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Junte-se aos autos cópia da Peça n. 80 e cópia do Relatório DFAM (Peça n. 36), apenas no que se refere ao presente caso, ambos encontradas
no Processo TCE/003101/2016.
Oficie-se o Sr. Edvardo Antônio da Rocha, Prefeito do Município de Sussuapara-PI, requisitando-se que, nos termos do art. 26, inciso I, alínea 'b',
da Lei n. 8.625/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, apresente manifestação acerca do elevado
número de contratações de serviços por tempo determinado, no exercício de 2016, cominando em possível ato de improbidade administrativa
prevista no art. 11, I da Lei n. 8429/92 (Lei de Improbidade), por contrariar o art. 37, inciso IX da CF/88 e a Lei n. 8745/93. Requisite-se também
que seja encaminhada toda a documentação referente às contratações por tempo determinado realizadas no exercício de 2016.
Picos-PI, 10 de maio de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 51/2019-A
INQUÉRITO CIVIL N. 51/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a notícia de possível contratação irregular por inexigibilidade de licitação (Inexigibilidade n. 04/2015) de empresa para
assessorar contabilmente a Prefeitura e suas Secretarias cominando em possível ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I da Lei n.
8429/92 (Lei de Improbidade) praticado pelo Sr. Edvardo Antônio da Rocha, Prefeito à época, por não ser caso de inexigibilidade, por não dispor
a devida justificativa de preço e pela prorrogação intempestiva do contrato.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1993 e na Resolução n. 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 51/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. n. 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Junte-se aos autos cópia da Peça n. 80 e cópia do Relatório DFAM (Peça n. 36), apenas no que se refere ao presente caso, ambos encontradas
no Processo TCE/003101/2016.
Oficie-se o Sr. Edvardo Antônio da Rocha, Prefeito do Município de Sussuapara-PI, requisitando-se que, nos termos do art. 26, inciso I, alínea 'b',
da Lei n. 8.625/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, apresente manifestação acerca da contratação
irregular por inexigibilidade de licitação (Inexigibilidade n. 04/2015) de empresa para assessorar contabilmente a Prefeitura e suas Secretarias
cominando em possível ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I da Lei n. 8429/92 (Lei de Improbidade), por não ser caso de
inexigibilidade, por não dispor a devida justificativa de preço e pela prorrogação intempestiva do contrato. Requisite-se também cópia de todo o
Procedimento de Inexigibilidade n. 04/2015.
Picos-PI, 10 de maio de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 52/2019-A
INQUÉRITO CIVIL N. 52/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a notícia de Variação no percentual de 5,10% no subsídio de vereadores em relação ao recebido no exercício anterior,
situação provocada pelo Sr. José Pereira Neto, responsável pela Câmara Municipal à época, cominando em possível ato de improbidade
administrativa prevista no art. 11, I da Lei n. 8429/92 (Lei de Improbidade) em razão de contrariar o art. 37, inciso X da CF/88.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1993 e na Resolução n. 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 52/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. n. 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Junte-se aos autos cópia da Peça n. 80 e cópia do Relatório DFAM (Peça n. 36), apenas no que se refere ao presente caso, ambos encontradas
no Processo TCE/003101/2016.
Oficie-se o Sr. José Pereira Neto, responsável pela Câmara Municipal à época, Prefeito do Município de Sussuapara-PI, requisitando-se que,
nos termos do art. 26, inciso I, alínea 'b', da Lei n. 8.625/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, apresente
manifestação acerca da variação no percentual de 5,10% no subsídio de vereadores em relação ao recebido no exercício anterior, atos
praticados no exercício de 2016, cominando em possível ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I da Lei n. 8429/92 (Lei de
Improbidade) em razão de contrariar o art. 37, inciso X da CF/88.
Picos-PI, 10 de maio de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
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PORTARIA Nº 19/2019-B
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público e na forma do art. 8º da
Resolução n. 174/2017 do CNMP:
"Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico".
CONSIDERANDO Ofício n. 888/2018-OMP/PI da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, o qual encaminha notícia de manifestantes
que solicitaram sigilo de seus dados, informando acerca de possível atraso salarial de funcionários do Hospital Regional Justino Luz de Picos-PI;
CONSIDERAÇÃO que os servidores efetivos, temporários ou comissionados têm garantidos direitos sociais previstos na Constituição Federal de
1988, pontuando-se ainda, que nenhuma natureza acima mencionada afasta o direito à remuneração tempestiva, inclusive, em respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que compete aos gestores zelar pela proteção do chamado ''mínimo existencial'' assim compreendido como o núcleo essencial
de direitos a permitirem uma existência minimamente digna por parte dos servidores públicos;
CONSIDERANDO que o administrador, de qualquer nível ou hierarquia, por força do artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
Ordinária n. 8.429/92) deve respeitar o princípio da moralidade administrativa, sob pena de sofrer as sanções da referida lei;
CONSIDERANDO a possível prática de improbidade administrativa quando do não pagamento aos servidores públicos da saúde que prestam
seus serviços junto ao referido nosocômio;
CONSIDERANDO a necessidade em se diligenciar o feito, bem como acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 19/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Troque-se a capa para cor vermelha e altere-se o objeto para ''ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO ACERCA DO POSSÍVEL ATRASO
SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO
LUZ DE PICOS-PI'' e pagine-se.
4) Reitere-se o Ofício n. 122/2019-1ªPJPICOS, advertindo-se o Presidente da Fundação Estadual Piauiense de Serviços HospitalaresFEPISERH, acerca das consequências cabíveis em decorrência do não atendimento às requisições ministeriais.
Picos-PI, 23 de maio de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça

3.5. 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6642
PORTARIA Nº 002/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, com atuação legal na 10ª Promotoria de Justiça de TeresinaPI, Órgão de Execução integrante do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar Nupevid, com fundamento nos arts. 127 e 129, II e VII, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei nº 8625/93, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos exatos termos do art. 129, inciso II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 8ª da Resolução nº174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a Resolução CPJ/PI nº 03 de 2018, onde consta a atribuição desse Órgão de Execução para exercer o controle difuso os
inquéritos policiais sob sua responsabilidade;
CONSIDERANDO que os inquéritos policiais que tramitam nessa Promotoria são oriundos das 04 (quatro) Delegacias de Defesa de Direitos das
Mulheres de Teresina (DDDMs);
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a instauração dos inquéritos policiais requisitados junto as Delegacias Especializadas de
Defesa de Direitos da Mulher de Teresina-PI (DDDMs), em decorrência das notícias de fato nº 001270-037/2018; 000009-311/2018; 000029311/2018; 000037-311/2018; 000020-311/2019 e 000023-311/2019;
RESOLVE instaurar o presente Procedimento Administrativo, adotando-se as seguintes providências:
a) Junte-se aos autos cópias dos ofícios encaminhados as autoridades policiais requisitando a instauração de inquérito policial, constantes nos
autos das notícias de fato citadas;
b) Oficie-se as Delegacias de Polícia informando sobre a instauração do presente procedimento administrativo;
Nomeio, para secretariar o feito, a servidora Jéssica Nobre Riedel.
REGISTRE-SE no SIMP.
Cumpra-se. Publique-se a presente Portaria no DOEMP.
Teresina-PI, 27 de fevereiro de 2019.
Maria do Amparo de Sousa Paz
Promotora de Justiça

3.6. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6643
Portaria Nº 09/2019
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 06/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça em exercício, Dr. José Reinaldo Leão Coelho, com
amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de
suas atribuições legais, e, etc.,
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CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos moldes do art. 7º, da Resolução CNMP nº 174/2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou
acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
4) que fora, inicialmente, instaurada Notícia de Fato nº 01/2019 (SIMP nº 000001-339/2019) para averiguar possíveis irregularidades no processo
eleitoral e descumprimento de disposição estatutária no âmbito da Associação de Moradores do Bairro Poty Velho - ASMOPOV;
5) que, a fim de melhor apurar os fatos levantados na denúncia faz-se necessária a adoção do procedimento adequado, visto que, conforme
manifestação às fls. 35/37, os denunciantes tem agido de maneira contrária aos fins pretendidos por este órgão, imputando ao Ministério Público
falsas alegações;
7) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II).
RESOLVE: Converter em Procedimento Administrativo nº 06/2019 (SIMP nº 000001-339/2019), visando dar continuidade à apuração dos fatos
acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo, que:
a) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
b) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
c) seja expedida notificação recomendatória à subscrevente do Edital Convocatório (fl. 37) a fim de: atender as previsões estatutárias previstas no
Art. 25, §1º, deixe de proceder ao processo eleitoral sem observância dos prazos e requisitos do estatuto; se retratar junto àqueles que tiverem
conhecimento do Edital de Convocação (em anexo) no sentido de dar-lhes o verdadeiro conhecimento a respeito das orientações do Ministério
Público; que, os atos pertinentes ao objeto da denúncia sejam comunicados a este órgão ministerial.
Teresina/PI, 15 de março de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça em exercício
Portaria Nº 10/2019
PP - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 01/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça em exercício da 27ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Teresina-PI, Dr. José Reinaldo Leão Coelho, com arrimo nos arts. 127, caput, e 129, III, ambos da CFRB, e art. 25, inciso IV, da Lei
nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88);
2) que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP nº 23 de 17/09/2007, o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos
6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º da referida Resolução, poderá
complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando
procedimento preparatório;
3) que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a Notícia de Fato deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias;
4) o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato nº 000022-339/2018, instaurada para apurar denúncia proveniente do Disk
Cidadania/SEMCASPI sobre possível abuso de poder por parte do atual presidente da ACEP, com descumprimento sobretudo dos arts. 10 e 17
do Estatuto da Associação;
5) que o Procedimento Preparatório, instituído pela Resolução CNMP nº 23/2007, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual Inquérito Civil ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta, visando a reparação de
atos lesivos ao patrimônio público e social, meio ambiente e a outros interesses difusos e coletivos.
RESOLVE: Converter em Procedimento Preparatório nº 01/2019 (SIMP 000022-339/2018), tendo em mira dar continuidade à apuração dos fatos
acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
a) aguarde-se a resposta da Notificação de fls. 32;
b) o registro e a autuação em livro próprio, preservando a mesma numeração sequencial;
b) designo o servidor Ryanderson Magno Oliveira Rocha (matrícula 15503) para acompanhar o procedimento;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 18 de março de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça em exercício
Procedimento Administrativo nº 04/2019
SIMP nº 000019-339/2018
Requerente: PROJETO MONTE HOREBE - PROMHO
Requerido: Pedro Alexandrino Alves Pereira
PARECER
Cuida-se a presente demanda de Reclamação feita pela atual diretoria do Projeto Monte Horebe noticiando o abandono administrativo da expresidência e requerendo a intermediação do Ministério Público do Estado, através desta Promotoria de Justiça, no processo de reativação da
referida instituição.
Informam os reclamantes que, com o intuito de ativar a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da referida entidade, expediram notificação ao Sr.
Pedro Alexandrino Alves Pereira (ex-presidente do Monte Horebe) para que o mesmo entregasse todo o acervo e a relação de todos os bens
imóveis da pessoa jurídica (cf. fls. 04/05).
Segundo a Reclamação, em resposta a notificação, o Sr. Pedro expôs verbalmente que "tudo do Projeto Monte Horebe foi transferido para um
Conselho Comunitário fundado por ele, informando que a entidade em tela tinha sido dissolvida".
Embora tenha o ex-presidente alegado a dissolução da entidade, os reclamantes afirmam que não fora cumprido a determinação estatutária,
conforme prevê os arts. 36 a 38, Capítulo VIII, do estatuto do Projeto Monte Horebe.
Alegam ainda, na Reclamação, que o Conselho Comunitário foi fundado como resultado de sua má gestão e esquiva ao descumprimento das
obrigações junto aos órgãos e entidades públicas, como Receita Federal e INSS, sendo que em virtude disso a União ajuizou ação de execução
fiscal (processo nº 16601-61.2011.4.01.4000).
Posteriormente, o Sr. Pedro Alexandrino apresentou informações, alegando, em suma, que fora eleito para o mandato de 03/05/2009 a
03/05/2012, recebendo a pessoa jurídica da Sra. Ana Célia, a qual "já havia realizado a demissão e rescisão dos funcionários que trabalhavam na
entidade em virtude dos problemas financeiros oriundo da perda de receita".
Importante destacar, o ex-presidente discorre que - antes da notificação de execução tributária - precisou vender o imóvel situado na Rua Jardim,
nº 6417, para sanar as dívidas, sobretudo aquelas referentes ao imóvel na Rua Canastra, nº 2688, "que se encontrava em péssimas condições,
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ameaçando inclusive casas vizinhas". Desse modo, a decisão acerca da alienação imobiliária adveio de Assembleia realizada em 22/10/2011.
Alega, por último, que foi procurado em maio/2018 pelos reclamantes, afirmando estes que estariam sem local para suas reuniões, questionando
se poderiam utilizar a sede do projeto Monte Horebe. Ademais, os outros imóveis, sem registro, foram repassados para utilização do Conselho
Comunitário, o que tem sido feito desde 2013.
Réplica às fls. 44/49, com reiteração das alegações iniciais.
Realizou-se audiência em 20/02/2019 com os interessados, cuja tentativa de conciliação resultou no seguinte acordo:
a) Realização de uma Assembleia Comunitária com as pautas discutidas nesta audiência; b) Visita da atual presidente do Projeto Monte Horebe
na sede para inventariar os bens do Projeto, a ser permitida pelo sr. Pedro Alexandrino Alves Pereira; c) O sr. Pedro Alexandrino compromete-se
a apresentar quaisquer documentos que forem solicitados pelo Secretário Ariosvaldo; d) Os representantes se comprometem em apresentar o
que for decidido e discutido na referida Assembleia, no prazo de 30 (trinta) dias.
Relação de bens do Projeto Monte Horebe entregue pelo Sr. Pedro Alexandrino à Sra. Helane Ribeiro Macedo (atual presidente da PROMHO) à
fl. 60.
Tendo em vista o término do prazo da Notícia de Fato, esta foi convertida em Procedimento Administrativo nº 04/2019, por meio da Portaria nº
04/2019.
A diretoria da instituição em comento juntou aos autos Ofício nº 06/2019, no qual informa que a pretendida Assembleia restou frustrada, "em
virtude da referida (...) ter sido interrompida por motivo de tumulto".
Juntados, voluntária e espontaneamente, documentos de prestação de contas às fls. 77/89.
É o relatório. Passo a opinar.
Como se verifica nos autos, dos termos acordados, somente a realização de Assembleia deliberativa foi inobservada, porquanto a mesma restou
infrutífera. Desse modo, a respeito da atuação ministerial no caso em análise, é que são expostos as seguintes questões.
É cediço que as associações, como o Projeto Monte Horebe, são entidades de direito privado sem fins lucrativos, podendo assumir, em maior ou
menor grau, uma natureza social, ou mesmo ser voltada apenas à satisfação dos interesses de seus associados, diz-se então que as
associações são caracterizadas por uma união de pessoas. Senão vejamos o disposto no Código Civil:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Logo, nas associações, o patrimônio é constituído pelos associados, sendo os interesses, fins e meios próprios, exclusivos dos sócios, e, por
consequência, os fins podem ser alterados pelos associados.
A nossa Lei Maior dispõe que os cidadãos têm direito de criar livremente a associação que quiserem, sem depender da autorização estatal (art.
5º, XVIII, CF); de aderir e de desligar-se de qualquer associação, porque ninguém poderá ser obrigado a associar-se nem de permanecer
associado (art. 5º, XX, CF). Ao mesmo tempo que assegura direitos e garantias aos associados, a Constituição Federal veda a interferência
estatal no funcionamento das associações (art. 5º, XVIII), chegando a proibir sua dissolução compulsória ou a suspensão das suas atividades, a
não ser com a observância do devido processo legal (art. 5º, XIX, CF).
Outrossim, as associações comunitárias, espécies do gênero associações, são de essencial importância quando possuem condições de fornecer
o fundamento necessário frente a reivindicações de seus representados, podendo organizar e centralizar as demandas da comunidade,
requerendo diante dos poderes públicos a inclusão na agenda política de projetos visando melhores condições de infraestrutura, transporte, lazer,
educação e segurança pública.
Quanto a este Parquet, a Constituição Federal é categórica ao trazer em seu art. 127 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.
Por outro lado, o art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 elenca um rol de mecanismos dos quais pode se valer o MP, e dentre eles
não há previsão de um que exorbite o dever institucional. Dito isso porque, quanto ao Projeto Monte Horebe, o Ministério Público cumpre o papel
meramente conciliatório, não havendo disposição no ordenamento pátrio para agir com a mesma cogência judicial de determinação ou
acertamento do direito.
O acompanhamento e a atuação pelo Ministério Público dos pleitos formulados pela comunidade, por meio da associação, não se confunde com
intervenção no funcionamento das entidades, o que é vedado pelo art. 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal. Tal afirmação, no caso Monte
Horebe, amolda-se ao disposto em seu Estatuto, especialmente em seu art. 2º, caput, cujo conteúdo revela o caráter social da entidade, senão
vejamos, in verbis:
Art. 2º - O Projeto Monte Horebe, é uma entidade que tem por finalidades o desenvolvimento econômico, cultural, educacional e esportivo, o
amparo à criança, ao adolescente e ao idoso, residentes nas Comunidades: Vila Monte Horebe, Colorado, Bel-Terra, Todos os Santos, Frei
Damião, Alto da Ressurreição, dentre outras aprovadas pela Assembléia Geral, e ainda, fomentar atividades produtivas de infra-estrutura social, e
serviços para melhorar as condições de vida das comunidades assistidas, visando à autogestão.
Isso significa que os meios legais intermediários de atuação deste órgão ministerial na solução pacífica dos conflitos envolvendo o Projeto Monte
Horebe encontram respaldo na natureza social assistiva do mesmo. O que não pode configurar intervenção em seu funcionamento, porquanto
não é fomentado por recurso público que motive possível controle externo.
Ressalte-se que o respeito ao referido comando constitucional de não intervenção estatal, constante no art. 5º, inciso XVIII, da CF, naturalmente,
não significa blindagem das associações ao controle judicial. Quando existentes indícios de incompatibilidade das atividades associativas com a
ordem jurídica constitucional, cabe ao Ministério Público atuar para fazer cessar a ofensa.
Ora, é clarividente que a regra constitui a não intervenção ministerial, e as exceções só são legitimadas quando houver irregularidades contrárias
à ordem jurídica, mas tal constatação não expurga a atuação conciliatória pretendida por este órgão ministerial.
Ocorre que, in casu, considerando as circunstâncias do problema e os muitos desentendimentos e tumultos criados pelos interessados, não se
vislumbram alternativas, a não ser as vias judiciais, cuja competência é hábil a trazer maior efetividade à solução do caso.
É dizer, em conformidade com o princípio do devido processo legal, foi instaurado o respectivo procedimento extrajudicial, permitindo que ambos
os interessados expusessem suas razões, inclusive realizando audiência exitosa de conciliação. No entanto, agora nos chegam denúncias de
caráter não civilizatório, quase que um jus esperneandi pela tutela jurisdicional não atribuída ao MP.
A contenda se trata, em resumo, somente da destinação de um imóvel para a sede do Projeto Monte Horebe, localizado na Rua Canastra nº
2688, que hoje se encontra destinado a atividades do Conselho Comunitário do Monte Horebe, resultado da gestão do Sr. Pedro Alexandrino
Alves Pereira.
Cabe ressaltar, todavia, que o supracitado imóvel não possui sequer registro junto à Prefeitura de Teresina-PI, motivo pelo qual se torna ainda
mais recalcitrante a resolutividade do caso.
Nesse diapasão, tendo em vista a limitação legal a que se sujeita o Ministério Público, faz-se mister pontuar pela previsão constitucional do art.
5º, XXXV, cujo texto nos fornece o fundamento da inafastabilidade da jurisdição e do caráter definitivo das decisões judiciais.
Uma vez pretendida e frustrada a autocomposição, ainda resta a apreciação judicial para o deslinde da controvérsia, ficando advertidos os
interessados de que incumbe à jurisdição a substitutividade da vontade das partes pela vontade de um terceiro imparcial, o juiz, o que ocorrerá,
em regra, à sucumbência de um dos interessados.
Portanto, diante do exposto, o Ministério Público, investido de suas atribuições legais, através do Promotor de Justiça que ora subscreve, OPINA
pelo ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 04/2019, restando aos interessados, por força do inciso XXXV, art. 5º, CF, a
busca das vias judiciais para apaziguar a contenda, uma vez que todos os esforços conciliatórios de que dispunha este Ministério Público foram
esgotados.
Publique-se. Notifique-se. Arquive-se.
Página 27

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 406 Disponibilização: Segunda-feira, 27 de Maio de 2019 Publicação: Terça-feira, 28 de Maio de 2019

Teresina, 01 de abril de 2019
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 01/2019 - SIMP nº 000026-339/2018
Assunto: Prestação de contas da Fundação Abrigo São Lucas referente ao exercício financeiro de 2016
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n° 01/2019 - 27ª PJ, em 08/01/2019, com o objetivo de analisar a prestação de contas
Fundação Abrigo São Lucas relativo ao ano-base de 2016.
Em 30/11/2018, a Fundação Abrigo São Lucas apresentou as informações referentes às demonstrações financeiras e aos demais demonstrativos
e documentos pertinentes à prestação de contas quanto ao ano-base de 2016.
Destaca-se que, conforme o Memorando nº 01/2019, foi encaminhada à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos as informações
financeiras e contábeis do referido Procedimento Administrativo, para a realização de análise contábil da prestação de contas apresentada pela
Fundação Abrigo São Lucas.
Conforme Ofício nº 02/2019, também foi requisitada à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos a realização de visita por Assistente Social
para inspecionar e avaliar as condições de funcionamento do imóvel da Fundação em comento, assim como averiguar a conformidade das
atividades desenvolvidas com o que disposto no estatuto da instituição.
Posteriormente, em atendimento à requisições deste Promotor, foram juntados aos autos relatório de vistoria técnica elaborado por assistente
social e parecer técnico contábil contendo a análise do exercício financeiro do ano de 2016 da referida fundação.
É o relatório. Passo à manifestação.
Convém informar que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado criadas a partir de um patrimônio destacado pelo instituidor, com a
individualização de bens aptos a integrar o patrimônio, cujo registro se dá através de escritura pública ou testamento, sendo, portanto, uma
instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento utilidade pública.
Nesse sentido, o artigo 66 do Código Civil, é sucinto ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Portanto, toda fundação regularmente constituída está sujeita à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o responsável por
apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas.
Outrossim, o Ato PGJ nº 666/2017 que normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e Entidades de Interesse Social prevê
o seguinte:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
In casu, a Fundação Abrigo São Lucas, como fundação legalmente constituída é alvo de curadoria por parte do Ministério Público, cabendo a este
órgão ministerial fiscalizar a prestação de contas, tomando todas as medidas que se mostrarem cabíveis.
Nesse diapasão, o Parquet solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se as atividades desenvolvidas estão de acordo com o estatuto da
entidade, e se as contas relativas ao ano de 2016 estão em conformidade com os ditames legais.
Assim, a Perícia Social realizada constatou que a Fundação mencionada
é uma entidade que oferta serviços de alta complexidade na modalidade de acolhimento em regime integral para pessoas idosas que se
encontram em situação de abandono, negligência ou maus-tratos. A entidade trabalha o fortalecimento e restauração de vínculos familiares, com
a reinserção familiar quando possível, e realiza ações integrativas, recreativas ou comemorativas.
O relatório pericial aponta ainda que os idosos da Fundação são atendidos pela Estratégia Saúde da Família, e realizam fisioterapia
semanalmente, em um ambiente amplo e arejado, pelo indica o total atendimento ao estabelecido em Estatuto.
Ademais, a perícia contábil contemplou a mesma conclusão, julgando satisfatórias as contas apresentadas, nos seguintes termos:
Diante do exposto, foi possível constatar que a Fundação Abrigo São Lucas prestou os esclarecimentos solicitados de forma satisfatória. Quanto
às obrigações (fiscais, trabalhistas e previdenciárias) a emissão de certidões negativas demonstra que a instituição é idônea.
[...] Por essa razão, opinamos no sentido de que a prestação de contas em tela seja considerada como "formalmente correta", ressalvada a
possibilidade de novos exames face ao surgimento de fatos ou circunstâncias que assim o exijam serem reexaminada, caso necessário."
Portanto, diante de todo o exposto, e com base no artigo 66 do Código Civil, entendo por SATISFATÓRIA a prestação de contas da Fundação
Abrigo São Lucas apresentada perante este órgão ministerial, referente ao exercício de 2016.
Logo, o Ministério Público, através da 27ª Promotoria de Justiça, no exercício de suas atribuições legais, entende pela REGULARIDADE
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 da Fundação Abrigo São Lucas.
Providências
Determino o arquivamento do Procedimento Administrativo 01/2019, considerando a resolutividade do mesmo.
Determino a expedição de ofício para dar ciência deste parecer à Fundação Abrigo São Lucas, com arrimo no artigo 13, §2°, Resolução 174/2017
do CNMP.
Determino ainda a requisição das contas referentes ao exercício de 2017 e a solicitação das contas do ano de 2018 à Fundação Abrigo São
Lucas, pelo que será instaurado novo procedimento administrativo, haja vista o esgotamento do objeto deste PA.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 05 de abril de 2019
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça
Portaria Nº 11/2019
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Dr. Antônio de Moura Júnior, com
amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de
suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos moldes do art. 7º, da Resolução CNMP nº 174/2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou
acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
4) que, com base no art. 8°, inciso II, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições;
5) que, conforme art. 66, caput, do Código Civil, o Ministério Público do Estado velará pelas fundações onde estão situadas;
6) que, conforme artigo 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação
do seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
7) que, inicialmente, fora instaurada Notícia de Fato n° 05/2019 (SIMP nº 000007-339/2019) para apurar a regularidade das contas atinentes ao
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ano-base de 2016 da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí - FUNPAPI, assim como, averiguar se as
atividades da fundação atendem ao que está disposto em seu estatuto;
8) que, a fim de melhor apurar os fatos levantados, faz-se necessária a adoção do procedimento adequado, devendo o procedimento da Notícia
de Fato ser convertido em Procedimento Administrativo.
RESOLVE: Converter a Notícia de Fato nº 05/2019 em Procedimento Administrativo nº 07/2019 (SIMP nº 000007-339/2019),visando dar
continuidade à apuração dos fatos acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, pelo que determino, desde logo:
a) o encaminhamento da prestação de contas (2016) da referida instituição ao setor de perícia contábil;
b) a requisição de inspeção social ao setor de perícia do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) que seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 12 de abril de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça de Teresina
Portaria Nº 12/2019
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Dr. Antônio de Moura Júnior, com
amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de
suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos moldes do art. 7º, da Resolução CNMP nº 174/2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou
acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
4) que, com base no art. 8°, inciso II, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições;
5) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, em seu art. 8º, inciso IV, é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
6) que, conforme artigo 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação
do seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
7) que, com fulcro no artigo 66 da Lei n° 10.406 (Código Civil), velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas;
RESOLVE: Instaurar Procedimento Administrativo nº 08/2019 (SIMP nº 000008-339/2019),visando promover a fiscalização e o
acompanhamento das atividades exercidas pela Fundação Taquari - FUNTAQ, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
1) que seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça;
2) o envio da prestação de contas referente aos anos-base de 2016 e 2017 da Fundação Taquari - FUNTAQ ao setor de perícia contábil para
competente análise;
3) requisição à perícia social de inspeção social na sede da Fundação Taquari - FUNTAQ.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 21 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça de Teresina
Portaria Nº 12/2019
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Dr. Antônio de Moura Júnior, com
amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de
suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos moldes do art. 7º, da Resolução CNMP nº 174/2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou
acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
4) que, com base no art. 8°, inciso II, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições;
5) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, em seu art. 8º, inciso IV, é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
6) que, conforme artigo 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação
do seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
7) que, com fulcro no artigo 66 da Lei n° 10.406 (Código Civil), velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas;
RESOLVE: Instaurar Procedimento Administrativo nº 08/2019 (SIMP nº 000008-339/2019),visando promover a fiscalização e o
acompanhamento das atividades exercidas pela Fundação Taquari - FUNTAQ, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
1) que seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça;
2) o envio da prestação de contas referente aos anos-base de 2016 e 2017 da Fundação Taquari - FUNTAQ ao setor de perícia contábil para
competente análise;
3) requisição à perícia social de inspeção social na sede da Fundação Taquari - FUNTAQ.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 21 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça de Teresina
Procedimento Administrativo nº 06/2019 - 27ª PJ
SIMP nº 000001-339/2019
Requerente: COMISSÃO DE MORADORES DO POTY VELHO
Requerido: Orlando Silva Pedreira
PARECER DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se a presente demanda de Reclamação feita pela Comissão de Moradores do Bairro Poty Velho noticiando possíveis irregularidades no
processo eleitoral e descumprimento de disposição estatutária no âmbito da Associação dos Moradores do Bairro Poty Velho - ASMOPOV.
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Informam os reclamantes que o presidente da referida associação, Orlando Silva Pedreira, foi eleito para um mandato de 2 (dois) anos. Durante
este período, não reuniu a diretoria executiva, não realizou assembleia geral com os moradores.
Reclamam ainda que, de forma monocrática, substituiu de uma só vez oito membros da diretoria executiva e quatro membros do Conselho Fiscal,
além de nomear uma pessoa de outro bairro como secretário para lavrar as atas e demais documentos da entidade.
Por último, aduzem que, com o encerramento do mandato em janeiro/2019, o Sr. Orlando Silva Pedreira forjou uma ata falsa para continuar a
frente da entidade, deixando de proceder a regular eleição em dezembro de 2018, conforme artigo 17 do Estatuto da ASMOPOV.
Notificado a se manifestar, o Reclamado comunicou este órgão ministerial da convocação de Assembleia Extraordinária por parte dos
Reclamantes, alegando estes terem recebido o aval do Ministério Público para descumprir os prazos previstos no Estatuto da ASMOPOV.
Em contrapartida, o MP expediu Notificação Recomendatória aos Reclamantes para que se abstivessem de proceder ao processo eleitoral.
Juntados documentos pelo Reclamado
Designada audiência para o dia 13/05/2019, infrutífera, pelo que foi redesignada.
Redesignada para o dia 17/05/2019, a audiência finalizou com proposta a ser levada aos demais Reclamantes pelo Sr. Antônio Gomes.
Retorno da proposta em audiência, no dia 21/05/2019, restou frustrada a tentativa de conciliação. Logo, os envolvidos manifestaram interesse em
levar a causa ao Judiciário.
É o relatório. Passo a opinar.
Como se verifica nos autos, as condições de proposta não foram acolhidas pela Comissão de Moradores do Poty Velho, porquanto a tentativa de
autocomposição restou infrutífera. Desse modo, a respeito da atuação ministerial no caso em análise, é que são expostos as seguintes questões.
É cediço que as associações, como a Associação de Moradores do Bairro Poty Velho, são entidades de direito privado sem fins lucrativos,
podendo assumir, em maior ou menor grau, uma natureza social, ou mesmo ser voltada apenas à satisfação dos interesses de seus associados,
diz-se então que as associações são caracterizadas por uma união de pessoas. Senão vejamos o disposto no Código Civil:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Logo, nas associações, o patrimônio é constituído pelos associados, sendo os interesses, fins e meios próprios, exclusivos dos sócios, e, por
consequência, os fins podem ser alterados pelos associados.
A nossa Lei Maior dispõe que os cidadãos têm direito de criar livremente a associação que quiserem, sem depender da autorização estatal (art.
5º, XVIII, CF); de aderir e de desligar-se de qualquer associação, porque ninguém poderá ser obrigado a associar-se nem de permanecer
associado (art. 5º, XX, CF). Ao mesmo tempo que assegura direitos e garantias aos associados, a Constituição Federal veda a interferência
estatal no funcionamento das associações (art. 5º, XVIII), chegando a proibir sua dissolução compulsória ou a suspensão das suas atividades, a
não ser com a observância do devido processo legal (art. 5º, XIX, CF).
Outrossim, as associações comunitárias, espécies do gênero associações, são de essencial importância quando possuem condições de fornecer
o fundamento necessário frente a reivindicações de seus representados, podendo organizar e centralizar as demandas da comunidade,
requerendo diante dos poderes públicos a inclusão na agenda política de projetos visando melhores condições de infraestrutura, transporte, lazer,
educação e segurança pública.
Quanto a este Parquet, a Constituição Federal é categórica ao trazer em seu art. 127 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.
Por outro lado, o art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 elenca um rol de mecanismos dos quais pode se valer o MP, e dentre eles
não há previsão de um que exorbite o dever institucional. Dito isso, porque, quanto à ASMOPOV, o Ministério Público cumpre o papel meramente
conciliatório, não havendo disposição no ordenamento pátrio para agir com a mesma cogência judicial de determinação ou acertamento do
direito.
O acompanhamento e a atuação pelo Ministério Público dos pleitos formulados pela comunidade, por meio da associação, se confunde com
intervenção no funcionamento das entidades, o que é vedado pelo art. 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal. Tal afirmação, in casu, amolda-se
ao disposto no antigo Estatuto da Associação, especialmente em seu art. 1º, cujo conteúdo revela o caráter restritivo da entidade, senão vejamos,
in verbis:
Art. 1º - A Associação dos Moradores do Bairro Poty Velho é uma entidade privada, com foro e sede na cidade de Teresina e a mesma
congregará todos os moradores do bairro, tendo como finalidade proporcionar aos associados e moradores uma melhor convivência social. (sic!)
Isso significa que somente os meios legais intermediários de atuação deste órgão ministerial na solução pacífica dos conflitos envolvendo a
ASMOPOV encontram respaldo na autonomia institucional da mesma. O que não configura intervenção em seu funcionamento, porquanto não é
fomentada por recurso público que motive possível controle externo.
Ressalte-se que o respeito ao referido comando constitucional de não intervenção estatal, constante no art. 5º, inciso XVIII, da CF, naturalmente,
não significa blindagem das associações ao controle judicial. Quando existentes indícios de incompatibilidade das atividades associativas com a
ordem jurídica constitucional, cabe ao Ministério Público atuar para fazer cessar a ofensa.
Ora, é clarividente que a regra constitui a não intervenção ministerial, e as exceções só são legitimadas quando houver irregularidades contrárias
à ordem jurídica, mas tal constatação não expurga a atuação conciliatória pretendida por este órgão ministerial.
Ocorre que, no caso em comento, considerando as circunstâncias do problema e os muitos desentendimentos e tumultos criados pelos
interessados, com tentativa inexitosa de autocomposição, não se vislumbram alternativas, a não ser as vias judiciais, cuja competência é hábil a
trazer maior efetividade à solução do caso.
É dizer, em conformidade com o princípio do devido processo legal, foi instaurado o respectivo procedimento extrajudicial, permitindo que ambos
os interessados expusessem suas razões. No entanto, agora manifestam os interessados o desejo em procurar as vias judiciais para resolver o
atrito, em caráter de definitividade.
A contenda se trata, em resumo, do questionamento acerca da legitimidade do mandato do atual presidente da ASMOPOV, Sr. Orlando Silva
Pedreira, uma vez que fora acusado de forjar ata da respectiva assembleia, bem como acerca do possível excesso cometido pelo dirigente ao
destituir membros da diretoria executiva e do conselho fiscal.
Nesse diapasão, tendo em vista a limitação legal a que se sujeita o Ministério Público, faz-se mister pontuar pela previsão constitucional do art.
5º, XXXV, cujo texto nos fornece o fundamento da inafastabilidade da jurisdição e do caráter definitivo das decisões judiciais.
Uma vez pretendida e frustrada a autocomposição, ainda resta a apreciação judicial para o deslinde da controvérsia, ficando advertidos os
interessados de que incumbe à jurisdição a substitutividade da vontade das partes pela vontade de um terceiro imparcial, o juiz, o que ocorrerá,
em regra, à sucumbência de um dos interessados.
Portanto, diante do exposto, o Ministério Público, investido de suas atribuições legais, através do Promotor de Justiça que ora subscreve,
DECIDE pelo ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 06/2019, restando aos interessados, por força do inciso XXXV, art.
5º, CF, a busca das vias judiciais para apaziguar a contenda, uma vez que todos os esforços conciliatórios de que dispunha este Ministério
Público foram esgotados.
Publique-se. Notifique-se. Arquive-se.
Teresina, 23 de maio de 2019
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI6644
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INQUÉRITO CIVIL 02/2019
Portaria nº. 24/2018
Assunto: apurar possível lesão coletiva a consumidores praticada pelo Instituto Educacional Kairós;
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público, legitimado para exercer a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que os (as) alunos (as) do curso de Serviço Social do Instituto
Educacional Kairós, formadas no ano de 2018, não receberam o diploma;
CONSIDERANDO que as alunas foram informadas que não receberiam os diplomas em virtude de novas exigências do Conselho Federal de
Serviço Social;
CONSIDERANDO que as alunas foram informadas que receberiam os diplomas se retornassem para outra Instituição de Ensino (Universidade
Brasil), para cursar mais algumas disciplinas;
RESOLVE:
INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL nº 02/2019, para apurar possível lesão coletiva a consumidores praticada pelo Instituto Educacional
Kairós;
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao PROCON do Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §
1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Notifique-se o Coordenador do Instituto Educacional Kairós em Uruçuí, Ronaldo Nunes (89-999796649), para comparecer a esta Promotoria de
Justiça, dia 23 de maio de 2019, às 10h e 30m;
4) Notifique-se a responsável pelo Instituto Educacional Kairós, Eldra Carvalho (89-988054004), para comparecer a esta Promotoria de Justiça,
dia 23 de maio de 2019, às 10h e 30m;
5) Após, fazer conclusão.
Uruçuí, 22 de maio de 2019
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

3.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI6645
PORTARIA Nº 19/2019
O Ministério Público do Estado da Piauí, por intermédio de seu representante que a esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, do art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93, do art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85 e da Res.
174/2017, do CNMP, tendo em vista supostas irregularidades praticados pelo Prefeito Municipal de São Braz do Piauí/PI, Nilton Pereira Cardoso,
pelo suposto descumprimento do Plano Municipal de Educação 2015 - 2025 (Lei Municipal nº 156/2015),
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a função do Ministério Público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO a função institucional conferida ao Ministério Público pelo art. 129 III da CF e pelo art. Art. 1º c/c art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 de
promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
o da legalidade, obediência à impessoalidade e à moralidade administrativa;
CONSIDERANDO o procedimento Notícia de Fato nº 74/2018, instaurado nesta 3ª Promotoria de Justiça, objetivando apurar e fiscalizar suposto
descumprimento do plano municipal de educação pelo Município de São Braz do Piauí/PI (2015 - 20125), em especial a Meta 17.3 e 19.2;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar atuação adstrita à lei, só lhe sendo permitida a prática de atos autorizados pelo
ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que o administrador público ao praticar ato ou omissão ilegal injustificável, revelando típica realização de má-gestão pública
violadora dos deveres de lealdade institucional e eficiência administrativa, estará incorrendo no ilícito previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar possíveis atos de improbidade
administrativa praticados pelo Prefeito Municipal de São Braz do Piauí/PI, Nilton Pereira Cardoso, pelo suposto descumprimento do Plano
Municipal de Educação 2015 - 2025 (Lei Municipal nº 156/2015), determinando de imediato:
1. A nomeação, mediante termo de compromisso, de Márcia de Sousa Soares, Servidora Cedida da 3ª PJ/SRN, para secretariar os trabalhos no
presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil;
2.A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3. Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Publico do Estado do Piauí e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de
conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ/MP-PI;
4. REQUISITE-SE à Câmara de Vereadores do Município de São Braz do Piauí/PI, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a Lei Municipal
que institui o Plano de Carreira dos Servidores Municipais de Educação e a Lei Municipal que cria a Gestão Democrática da Educação.
5. REQUISITE-SE à Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Braz do Piauí/PI, no prazo de 10 (dez) dias,
informações sobre o cumprimento da Lei do Piso Nacional (Lei 11738/08), regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica, pelo Município de São Braz do Piauí/PI.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São Raimundo Nonato/PI, 21 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
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PORTARIA N.º 16/2019
O Ministério Público do Estado da Piauí, através desta 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, 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 o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue
que estão previstas no art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006, em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão,
comunicação e mobilização;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las, consoante art. 18,
VI, da Lei Federal 8.080/90;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribuem ao Ministério Público a função institucional
de "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";
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
CONSIDERANDO que entre a 1ª e 19ª semana epidemiológica de 2019, já foram registrados 1.510 casos confirmados de dengue, 147 de
Chikungunya e 2 de Zika, bem assim 2.075 casos suspeitos de dengue, 188 de chikungunya e 6 de Zika, conforme dados do Informe
Epidemiológico, atualizado em 16/05/2019;
CONSIDERANDO que existe um aumento no número de casos de dengue de 75,5%, considerando o mesmo período de 2019 em relação a
2018;
CONSIDERANDO que segundo referido Boletim Epidemiológico 25 municípios do Piauí se encontram em situação de risco para ocorrência de
surto de dengue, chikungunya e zika;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 16326, de 07/12/2015, publicado no Diário Oficial nº. 231, de 9/12/2015, que aprova o plano de
contingência da dengue, zika e chicungunya e de abordagem emergencial de casos de microcefalia;
CONSIDERANDO que conforme a introdução do referido Decreto Estadual a benignidade clínica inicialmente atribuída à infecção por vírus Zika
caiu por terra ao se avolumarem evidências em vários estados de sua associação com Síndromes Neurológicas Paralisantes (Guillain-Barré) e a
malformações fetais graves - especialmente a microcefalia, bem assim, que o vírus Chicungunya tem o potencial de causar artrite deformante e
incapacitação prolongada ou até mesmo definitiva;
CONSIDERANDO o disposto na justificativa do Decreto em comento de que há elevado número de municípios no estado (70%) sem notificação
de casos de arbovirose (dengue, zica e chicungunya), bem assim que persiste a circulação simultânea/sucedânea no estado dos quatro sorotipos
virais da dengue, além da introdução dos vírus Chicungunya e Zika, ambos transmitidos pelos mesmos vetores da dengue;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1ª, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8080/90 atribuiu competência aos Municípios para execução das ações de vigilância epidemiológica no art. 18 da
Lei Federal n° 8.080/90:
"Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I- planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em
articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
LV - executar serviços de vigilância epidemiológica;"
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº. 1378/2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento
das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o início do período chuvoso em todo o Estado é propício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a
intensificação das ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, prevê, quando
constatada a situação de iminente perigo de saúde pública, uma maior intensificação das ações de combate à dengue, especialmente as visitas
domiciliares para eliminação dos mosquitos e seus criadouros;
CONSIDERANDO que a prevenção e controle do mosquito vetor da dengue, zika e chicungunya é uma política institucional do Ministério Público
Piauiense;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fundamento nos artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal, art.
27, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 8.625/93, art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 (Lei Orgânica do Ministério do Estado do Piauí), a fim
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de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no
Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do Município de São Raimundo Nonato/PI, em todos
os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, e determinando de imediato:
1. A nomeação, mediante termo de compromisso, de Márcia de Sousa Soares, servidora cedida da 3ª PJ/SRN, para secretariar os trabalhos no
presente Procedimento Administrativo.
2. A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3. Providencie-se o registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
4. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/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, devendo o envio ser certificado nos autos;
5. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicacoes@mppi.mp.br), 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;
6. Adotar as diligências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
a) expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, REQUISITANDO informações
sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização;
b) Expeça-se ainda Recomendação ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do Município de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, para
NOTIFICAR todos os proprietários de terrenos baldios e imóveis fechados para providenciarem a imediata limpeza, sob pena de incorrer em
multa prevista na legislação municipal e ainda proceder à limpeza das vias urbanas, do cemitério, prédios públicos, praças e terrenos públicos,
recolhendo também todo o lixo residencial acumulado velando pela adequada destinação do lixo recolhido, erradicando focos e larvas de
mosquitos transmissores de doença, como recipientes que permitem acúmulo de água parada e matagal, além de manter continuamente [no
mínimo de 2 (duas) vezes por semana] o recolhimento de lixo no Município;
c) expedição de ofício ao Coordenador da Gerência Regional de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, SOLICITANDO a realização de vistoria in
loco no município de São Raimundo Nonato/PI, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo
"Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
PORTARIA N.º 17/2019
O Ministério Público do Estado da Piauí, através desta 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, 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 o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue
que estão previstas no art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006, em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão,
comunicação e mobilização;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las, consoante art. 18,
VI, da Lei Federal 8.080/90;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribuem ao Ministério Público a função institucional
de "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";
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
CONSIDERANDO que entre a 1ª e 19ª semana epidemiológica de 2019, já foram registrados 1.510 casos confirmados de dengue, 147 de
Chikungunya e 2 de Zika, bem assim 2.075 casos suspeitos de dengue, 188 de chikungunya e 6 de Zika, conforme dados do Informe
Epidemiológico, atualizado em 16/05/2019;
CONSIDERANDO que existe um aumento no número de casos de dengue de 75,5%, considerando o mesmo período de 2019 em relação a
2018;
CONSIDERANDO que segundo referido Boletim Epidemiológico 25 municípios do Piauí se encontram em situação de risco para ocorrência de
surto de dengue, chikungunya e zika, quais sejam: Alagoinha do Piauí (8,3), Avelino Lopes (5,1), Alvorada do Gurguéia (5,8), Belém do Piauí
(6,5), Campo Grande do Piauí (4,4), Cocal de Telha (4,0), Demerval Lobão (4,7), Fartura do Piauí (5,1), Landri Sales (14,8),, Marcolândia (4,4),
Matias Olímpio (5,8), Miguel Alves (4,0), Monsenhor Hipólito 4,8, Morro Cabeça no Tempo (4,3), Pajeú do Piauí (4,0), Pedro II (5,7), Flores do
Piauí (4,2) Pio IX (4,7), Francisco Santos (7,9), Regeneração (5,3), Guadalupe (5,6), Santana do Piauí (8,9), João Costa (4,1), Simões (8,0) e
Júlio Borges (5,7);
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 16326, de 07/12/2015, publicado no Diário Oficial nº. 231, de 9/12/2015, que aprova o plano de
contingência da dengue, zika e chicungunya e de abordagem emergencial de casos de microcefalia;
CONSIDERANDO que conforme a introdução do referido Decreto Estadual a benignidade clínica inicialmente atribuída à infecção por vírus Zika
caiu por terra ao se avolumarem evidências em vários estados de sua associação com Síndromes Neurológicas Paralisantes (Guillain-Barré) e a
malformações fetais graves - especialmente a microcefalia, bem assim, que o vírus Chicungunya tem o potencial de causar artrite deformante e
incapacitação prolongada ou até mesmo definitiva;
CONSIDERANDO o disposto na justificativa do Decreto em comento de que há elevado número de municípios no estado (70%) sem notificação
de casos de arbovirose (dengue, zica e chicungunya), bem assim que persiste a circulação simultânea/sucedânea no estado dos quatro sorotipos
virais da dengue, além da introdução dos vírus Chicungunya e Zika, ambos transmitidos pelos mesmos vetores da dengue;
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CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1ª, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8080/90 atribuiu competência aos Municípios para execução das ações de vigilância epidemiológica no art. 18 da
Lei Federal n° 8.080/90:
"Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I- planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em
articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
LV - executar serviços de vigilância epidemiológica;"
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº. 1378/2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento
das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o início do período chuvoso em todo o Estado é propício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a
intensificação das ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, prevê, quando
constatada a situação de iminente perigo de saúde pública, uma maior intensificação das ações de combate à dengue, especialmente as visitas
domiciliares para eliminação dos mosquitos e seus criadouros;
CONSIDERANDO que a prevenção e controle do mosquito vetor da dengue, zika e chicungunya é uma política institucional do Ministério Público
Piauiense;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fundamento nos artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal, art.
27, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 8.625/93, art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 (Lei Orgânica do Ministério do Estado do Piauí), a fim
de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no
Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do Município de Fartura do Piauí/PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, e determinando de imediato:
1. A nomeação, mediante termo de compromisso, de Márcia de Sousa Soares, servidora cedida da 3ª PJ/SRN, para secretariar os trabalhos no
presente Procedimento Administrativo.
2. A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3. Providencie-se o registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
4. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/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, devendo o envio ser certificado nos autos;
5. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicacoes@mppi.mp.br), 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;
6. Adotar as diligências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
a) expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde Fartura do Piauí/PI, REQUISITANDO informações sobre as
ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização;
b) Expeça-se ainda Recomendação ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do Município de Saúde Fartura do Piauí/PI para NOTIFICAR
todos os proprietários de terrenos baldios e imóveis fechados para providenciarem a imediata limpeza, sob pena de incorrer em multa prevista na
legislação municipal e ainda proceder à limpeza das vias urbanas, do cemitério, prédios públicos, praças e terrenos públicos, recolhendo também
todo o lixo residencial acumulado velando pela adequada destinação do lixo recolhido, erradicando focos e larvas de mosquitos transmissores de
doença, como recipientes que permitem acúmulo de água parada e matagal, além de manter continuamente [no mínimo de 2 (duas) vezes por
semana] o recolhimento de lixo no Município;
b) expedição de ofício ao Coordenador da Gerência Regional de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, SOLICITANDO a realização de vistoria in
loco no município de Fartura do Piauí/PI, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes
Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
PORTARIA N.º 18/2019
O Ministério Público do Estado da Piauí, através desta 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, 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 o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar inclusive o Estado por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
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 o impositivo do art. 11, inciso VI, da LDB, que determina competência ao município em garantir o transporte adequado para os
alunos de sua rede de ensino como garantia de efetivo acesso ao ensino fundamental e, que a oferta irregular do ensino fundamental, neste
incluído o próprio transporte escolar, acarreta crime de responsabilidade do administrador, nos termos do art. 208, § 2º da CF/88, art. 54, § 2º, do
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ECA e art. 5º, § 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
CONSIDERANDO que o art. 2°, caput, da Lei n° 10.880/04 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, com o
objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais para garantir o acesso à educação e a
permanência dos mesmos nos estabelecimentos escolares, incluído aí não só o veículo para transporte, como as vias de acesso;
CONSIDERANDO que o PNATE, de acordo com a Resolução do FNDE n° 05/15, consiste na transferência, em caráter suplementar, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas como reforma, seguros, licenciamento,
etc., para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar e para compra de vale transporte para os estudantes,
nos lugares onde exista o serviço regular de transporte coletivo de passageiros;
CONSIDERANDO que a Resolução do FNDE n° 45/13 considera veículos de transporte escolar ônibus e seus semelhantes, embarcações e
bicicletas, e que, mesmo nas regiões em que as estradas são precárias ou não existam veículos apropriados o transporte deve ser realizado em
carros menores, devidamente adaptados pata tanto e autorizados pelo DETRAN;
CONSIDERANDO que para o transporte de alunos não são recomendados motocicletas, carros de passeio, canoas a remo, barcos precários e
caminhões paus de arara e que o veículo deve obedecer às especificações do art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro, sem eximir a
responsabilidade municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos;
CONSIDERANDO que o inciso VI, do art. 136 do CTB exige o número de cintos de segurança igual à lotação e que o art. 65 do CTB obriga o uso
do cinto de segurança para condutor e passageiros do veículo como condição de segurança.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
CONSIDERANDO inúmeras representações de pais de alunos a esta 3ª Promotoria de Justiça, relatando irregularidades no fornecimento de
transporte escolar aos alunos da Rede de Ensino Municipal de São Raimundo Nonato/PI, no ano de 2019 (SIMP nº 000050-096/2019, SIMP nº
000035-096/2019, SIMP nº SIMP nº 000041-096/2019 e SIMP nº 000034-096/2019);
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fim de acompanhar a política pública de transporte escolar dos
alunos da Rede Municipal de Ensino de São Raimundo Nonato/PI no ano de 2019, determinando de imediato:
1. A nomeação, mediante termo de compromisso, de Márcia de Sousa Soares, servidora cedida da 3ª PJ/SRN, para secretariar os trabalhos no
presente Procedimento Administrativo.
2. A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3. Providencie-se o registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
4. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/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,
devendo o envio ser certificado nos autos;
5. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicacoes@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação;
6. Adotar as diligências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
a) Expeça-se Recomendação à Prefeita Municipal e à Secretária de Educação do Município de São Raimundo Nonato/PI, para disponibilizar
efetiva e adequada prestação do serviço de transporte escolar para todos os alunos da rede pública municipal, inclusive quanto à distância
efetivamente percorrida.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
PORTARIA N.º 19/2019
O Ministério Público do Estado da Piauí, por intermédio de seu representante que a esta subscreve, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, do art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93, do art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85 e da
Res. 174/2017, do CNMP, e especialmente,
CONSIDERANDO que a Constituição da República, em seu artigo 127, caput, conferiu ao Ministério Público a incumbência de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(Art. 37, da CF);
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão criado por lei, de livre nomeação ou exoneração, nos moldes do disposto no Art. 37, inciso II da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público";
CONSIDERANDO que a contratação temporária, por dispensar o concurso público, é medida que se reveste do caráter da excepcionalidade,
embasada, portanto, em dados concretos e devidamente comprovados documentalmente que permitam e legitimem a referida contratação;
CONSIDERANDO que, em razão desse caráter excepcional, não se pode banalizar a utilização do permissivo constitucional da contratação
temporária para suprir vagas existentes em razão da falta de planejamento da Administração Pública ou para burlar a necessidade de realização
de concurso público, especialmente quando destinada a preencher atividades rotineiras e ordinárias da administração e sem qualquer caráter ou
conotação de urgência;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade frustrar a licitude de concurso público, nos termos do art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, promover as medidas necessárias à garantia e qualidade dos serviços de relevância
pública;
CONSIDERANDO a ausência de servidores efetivos na sede da Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde/PI, verificada pela equipe da 3ª
Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI, em inspeção realizada no Município de Dirceu Arcoverde/PI no dia 16 de Janeiro de 2019;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, a fim de que se proceda à fiscalização e acompanhamento de supostas
irregularidades na contratação sem a realização de concurso público de prestadores de serviço para os órgãos administrativos que compõem a
Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde/PI, determinando de imediato:
1. A nomeação, mediante termo de compromisso, de Márcia de Sousa Soares, servidora cedida da 3ª PJ/SRN, para secretariar os trabalhos no
presente Procedimento Administrativo.
2. A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3. Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial dos Municípios e no mural desta Promotoria de Justiça;
3.2. o registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
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4. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde/PI, REQUISITANDO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, relação de todos os
servidores municipais, com suas respectivas funções, discrição da ocupação de cargos providos mediante concurso, contrato ou em cargos
comissionados; cópia das Leis Municipais que disciplinam a contratação temporária e criação de cargos comissionados, respectivamente
atualizadas, no âmbito da Prefeitura Municipal; e cópia de declaração firmada por todos os servidores comissionados de que não se encontram
nas hipóteses de vedação da Súmula Vinculante nº 13.
6. Encaminhe-se cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Mural desta 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato
e DOMPPI.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
Inquérito Civil n° 34/2014 (SIMP n. 000099-096/2015)
(Município de São Lourenço do Piauí/PI)
Promoção de Arquivamento
O presente Inquérito Civil foi instaurado em 24 de setembro de 2014, tendo em vista a necessidade de apurar se o Município de São Lourenço do
Piauí /PI estaria cumprindo o disposto na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente sobre a obrigatoriedade
da ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas (Portal da Transparência).
Foi expedido ofício ao Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí /PI, requisitando informações sobre o efetivo cumprindo ás determinações da
Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) pelo Poder Público
Municipal (fl. 07).
Resposta encaminhada pelo Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí /PI, informando a criação do site oficial do Município às fl.12.
Despacho determinando diligências às fl. 19.
Juntou-se aos autos, relatório encaminhado pelo Ministério Público Federal - MPF às fls. 21/23.
Foi expedida Recomendação Ministerial nº 24/2016 ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço do Piauí/PI às
fls. 26/32, solicitando em síntese, a disponibilização e gerenciamento de página denominada "Portal da Transparência", a ser acessada mediante
atalho, em página oficial do Município; a disponibilização de área de acesso às informações referentes ao Poder Legislativo no Portal da
Transparência do Município de São Lourenço do Piauí/PI e a atualização dos dados do Portal da Transparência até o último dia útil do mês
subsequente.
Os autos foram encaminhados ao esforço concentrado e retornaram com os ofícios às fl. 35, requisitando informação sobre o acatamento da
recomendação anteriormente expedida.
Resposta encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço do Piauí/PI, informando a criação do site oficial do Município às fl.
38.
Certidão às fls. 49/51v, informando instauração no Ministério Público Federal - MPF, do procedimento Inquérito Civil nº 1.27.000.002120/2015-68
com o mesmo objeto do Inquérito Civil nº 34/2014 instaurado nesta Promotoria de Justiça, onde o procedimento se encontra arquivado por
atender aos termos da recomendação expedida.
Despacho às fl. 53, determinando ao servidor ministerial que acesse o sítio eletrônico e certifique nos autos se o mesmo encontra-se com as
informações inseridas.
Certidão da lavra do servidor Stênio Cavalcante de Oliveira Sousa, atestando que a Prefeitura de São Lourenço do Piauí/PI está alinhada com o
dispositivo da Lei de Acesso à Informação, ressalvando-se a necessidade de se atualizar as informações do domínio com os dados atualizados
dos últimos meses (Janeiro e Fevereiro de 2019), às fls. 57/64.
Despacho às fl, 66, determinando que seja reiterada Recomendação Ministerial nº 24/2016 ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço do Piauí/PI às fls. 26/32.
Foi expedida Recomendação Ministerial nº 24/2016 ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço do Piauí/PI às
fls. 68/69.
Resposta encaminhada pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Piauí /PI, informando que o Município criou e implantou desde o ano de
2017 o Portal de Transparência e Acesso a Informação, com endereço eletrônico: http://saolourencodopiaui.pi.gov.br/saolourencodo piaui,
atualizado até data de 06/05/2019, contendo o referido site eletrônico a execução orçamentária das contas públicas, informações referente a
Câmara Municipal de São Lourenço do Piauí/PI, o quadro de funcionários bem como outras informações exigidas pela Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011), às 73/85.
É o que basta relatar.
Vieram os autos para manifestação
O presente procedimento objetiva apurar se o Município de São Lourenço do Piauí /PI estaria cumprindo o disposto na Lei de Acesso à
Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente sobre a obrigatoriedade da ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos de
acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à execução das despesas públicas (Portal da Transparência).
Com efeito, cabe verificar, que de acordo com a documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Piauí /PI (fls. 73/85) e
certidão (fls. 57/64) a Prefeitura de São Lourenço do Piauí/PI está alinhada com os dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
Por todo exposto, ante a resolução do fato ilícito no âmbito desta 3ª Promotoria de Justiça, mostra-se desnecessário o ajuizamento de ação civil
pública, nos termos do art. 10 da Resolução n. 23 do CNMP e art. 39 da Resolução nº 001/2008 CPJ-MPPI, procedo ao ARQUIVAMENTO do
Inquérito Civil, e, em obediência ao § 3º do mesmo artigo, faço sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público.
Determino, ainda, com base no art. 10, § 1º, da Resolução n° 23/2007 do CNMP e no art. 39, § 1º, da Resolução n° 001/2008 - CPJ-PI, que esta
promoção seja publicada em Imprensa Oficial.
Após, seja feita a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, com nossas homenagens aos ilustres Procuradores de Justiça que o
compõem, para homologação.
Dê-se baixa no SIMP.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de SRN/PI
Inquérito Civil n° 136/2018 (SIMP n. 000294-096/2016)
Promoção de Arquivamento
O presente Inquérito Civil fora instaurado para investigar supostas irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de Coronel José
Dias, exercício financeiro de 2010, com base em expediente remetido pela Procuradoria Geral de Justiça, de informações atinentes ao processo
do Tribunal de Contas catalogado sob o nº TC-E 20.243/2011.
Como primeira providência, determinou-se a notificação do investigado e requisitou-se informações ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Após, foram proferidas decisões consecutivas pelo declínio de atribuição, ante a criação e posterior extinção da Promotoria Regional de São
Raimundo Nonato, o que resultou no retorno do feito a esta 3ª Promotoria de Justiça.
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Por fim, requisitou-se informações quanto aos mandatos exercidos pelo investigado, o que pôde ser aferido na resposta de fls. 96 e na
documentação de fls. 99/101.
É o que basta relatar.
Passo a decidir.
Inicialmente, impende destacar que os fatos ora analisados se deram no ano de 2010, mas o expediente que deu origem ao procedimento
apenas fora remetido no ano de 2013 e que, em razão de ausência de Promotor de Justiça na 3ª Promotoria de São Raimundo Nonato, o
presente procedimento só voltou a ser despachado no ano de 2016.
Segundo restou apurado, o investigado foi eleito para o cargo de vereador para o mandato 2009/2012, exerceu a presidência da Câmara de
Vereadores de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 e não foi reeleito para mandato subsequente. Desta forma, encontra-se prescrita a pretensão
de responsabilização por ato ímprobo, conforme se vê às fls. 96 e 99/101, restando ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Registre-se
o que dispõe art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
Sendo assim, face ao decurso de tempo, o instituto da prescrição impede a propositura de eventual ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.
O lapso temporal, bem como a ausência de acervo documental nas entidades municipais tornaria demasiadamente onerosa a realização de
diligências na atualidade. Ademais, os processos não devem tramitar " ad infinitum", devendo-se adotar o princípio da duração razoável dos
processos. Senão, vejamos:
"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO
PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea
e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 2.
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
(Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIATHEREZA DE
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005).
Neste contexto, parece-nos correta a orientação da nº 4 da 5ª CCR do Ministério Público Federal que preleciona:
"A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória
potencialmente idonea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura
diante de novos elementos".
Por todo o exposto, considerando a prescrição os atos de improbidade e que estão esgotadas as diligências que levem à comprovação de
eventual lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Resolução n. 23 do CNMP e art. 39 da Resolução nº 001/2008 CPJ-MPPI, DETERMINO o
arquivamento do inquérito civil, e, em obediência ao § 3º do mesmo artigo, faço sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, com
nossas homenagens aos ilustres Procuradores de Justiça que o compõem, para homologação.
Determino, ainda, com base no art. 10, § 1º, da Resolução n° 23/2007 do CNMP e no art. 39, § 1º, da Resolução n° 001/2008 - CPJ-PI, que esta
promoção seja publicada em Imprensa Oficial.
Cumpra-se.
De Teresina p/São Raimundo Nonato, Piauí, 23 de maio de 2019.
João Batista de Castro Filho
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n° 197/2018 (SIMP n. 000244-096/2017)
RECOMENDAÇÃO Nº 20/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça que a esta subscreve, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) c/c art.
37, inciso II, da Constituição Federal, e art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público.
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(Art. 37, da CF);
CONSIDERANDO que o uso do carro oficial para fins particulares e que, de acordo com a Lei nº 8429/92, constitui ato de improbidade
administrativa, importando enriquecimento ilícito, usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da
Administração Pública;
CONSIDERANDO que o princípio da moralidade estabelece o dever de zelo com a coisa público, impedindo que agentes públicos façam uso
pessoal do patrimônio público;
CONSIDERANDO que a contratação por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, deve ensejar suprimento de pessoal
exclusivamente perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas
em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de
concursos);
CONSIDERANDO que lei municipal de Bonfim-PI disciplina a adesivação em veículos da frota municipal, para inibir o uso irregular dos
automóveis;
CONSIDERANDO que, segundo o noticiado, existe veículo sem adesivo oficial e sendo utilizado indevidamente, para fins particulares, pelo
Prefeito Nilton Pereira Cardoso;
RECOMENDA, preliminarmente, ao Prefeito de Bonfim-PI, Nilton Pereira Cardoso, que se abstenha de usar veículos oficiais do Município de
Bonfim-PI para uso particular.
Por último, determino:
a) Remeta-se cópia da presente Recomendação à Câmara Municipal de Vereadores do Município de Bonfim-PI, para que a casa legislativa
promova fiscalização quanto ao seu cumprimento.
Desde já, adverte o Ministério Público que a presente Recomendação serve também para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de
ações judiciais acerca do objeto aqui veiculado, bem como igualmente alerta o Parquet que sua não observância implicará na adoção de todas as
medidas judiciais cabíveis ao caso.
Registre-se e publique-se a presente Recomendação em livro próprio, bem como encaminhe-se cópia por meio eletrônico ao CACOP - Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Proteção ao Patrimônio Público.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
De Teresina p/São Raimundo Nonato, Piauí, 22 de maio de 2019.
João Batista de Castro Filho
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Promotor de Justiça respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça

3.9. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6646
PA N° 000004-111/2019 - 25ª PJ
PARECER N° 05/2019 - 25ª PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de analisar a prestação de contas da Fundação Abrigo São Lucas, com sede nesta
Capital, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas da Fundação relativas ao exercício de 2017 foram apresentadas por meio do SISTEMA DE CADASTRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
- SICAP e documentos complementares acostados nos autos.
Encaminhados os autos à Assessoria Contábil, esta concluiu pela suficiência da documentação apresentada e elaborou o Parecer Técnico
Contábil Nº 31/2019 de fls. 220/222, aprovando a prestação de contas em tela, opinando no sentido de que as contas em análise sejam
consideradas como formalmente corretas.
A Fundação Abrigo São Lucas é uma Entidade Institucional Filantrópica sem fins lucrativos, situada em Teresina. O principal objetivo da entidade
é o acolhimento institucional a pessoas idosas que se encontram em condições de exclusão social, promovendo uma convivência em grupo,
integrando idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade.
Atualmente o Abrigo São Lucas tem capacidade para atendimento de 65 usuários com idade a partir de 60 anos. Está atendendo 61 idosos que
não possuem família e estão com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
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.
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 Abrigo São Lucas, 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, 17 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
ATESTADO Nº 05/2019 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Abrigo São Lucas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.329.756/0001-89,localizada na Av. Nicanor Barreto, nº 5280, bairro Vale Quem
tem, nesta Capital, representada pela Responsável Legal Amanda Regina Costa, constatou-se que a 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, 17 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
Procedimento Administrativo n° 000005-111/2019
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS
Requerido: Fundação Abrigo São Lucas.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n°. 05/2019 - 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. 223/224, 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, 17 de Maio de 2019.
José Reinaldo Leão Coelho
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
PA N° 000008-111/2018 - 25ª PJ
PARECER N° 06/2019 - 25ª PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de analisar a prestação de contas da Fundação Jardim Europa, com sede nesta
Capital, referente ao exercício financeiro de 2013 a 2017.
As Prestações de Contas da Fundação relativas aos exercícios financeiros de 2013 a 2017 foram apresentadas por meio do SICAP e 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.
70/71, aprovando a prestação de contas em tela, com ressalvas, opinando no sentido de que as contas em análise sejam consideradas como
formalmente corretas.
A Fundação Jardim Europa foi constituída em 2012, é uma Instituição sem fins lucrativos, onde o principal objetivo é atender as crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos, deficientes físicos e grupos minoritários, afrodescendentes, de acordo com as políticas, em consonância
com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Desenvolve atividades esportivas com
crianças, adolescentes e jovens oriundos do bairro Jardim Europa e circunvizinhança. Essas ações desenvolvidas são organizadas por meio dos
seguintes projetos sociais: Projeto Bom de Bola, Projeto Pelotão Mirim, Projeto com terceira idade.
Conforme relato do presidente da Fundação, a mesma não recebe recursos financeiros de entidades governamentais e que para a manutenção
de suas atividades, promove bingos e rifas, contando ainda com ajuda de comerciantes do bairro e quanto aos recursos humanos, a entidade
desenvolve as atividades profissionais voluntários.
Da análise da documentação contábil presente nos autos verificou-se, segundo parecer contábil, que a Fundação cometeu irregularidades, como
a ausência de documentos contábeis, bem como Alvará de funcionamento e o laudo do corpo de bombeiros. as quais evidenciam ausência
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inobservância à legislação vigente, na qual incluem os princípios da Administração Pública, notadamente o da legalidade e da transparência, a
Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, os Decretos municipais nºs 9.508 e 9.805/2009, a Instrução Normativa STN nº 01/1997,
as Leis nºs 9.637/1998 e 3.863/2009, as Leis nºs 2.194/93, 2.548/1997 e o Decreto Municipal nº 7.575/2008.
Conforme o parecer contábil, as exigências da Portaria 08/2018 - 25ª PJ encontram-se "formalmente corretas", ressalvada a possibilidade de
novos exames face ao surgimento de fatos ou circunstâncias que assim exijam serem reexaminadas, e que nas prestações de contas seguintes
sejam feitas as correções de maneira que busque sempre atingir os patamares da eficiência.
É o parecer.
Expeça-se o competente atestado.
Publique-se.
Oficie-se.
Teresina/PI, 23 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
ATESTADO Nº 06/2019 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.683.861/0001-99,localizada na Rua 03, nº 12123 Q, Cep: 64.097-050, nesta Capital,
representada pelo Responsável Legal Marlon de Araújo Sousa, constatou-se que a 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 aos exercícios financeiros de 2013 a
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, 23 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
Procedimento Administrativo n° 000008-111/2018
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS
Requerido: Fundação Jardim Europa.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n°. 08/2018 - 25 PJ com o objetivo analisar e aprovar as Prestações de Contas
referentes aos exercícios financeiros de 2013 a 2017 da mesma - fl 02.
Apresentada a documentação pertinente, foi emitido Parecer às fls. 72/73, 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, 23 de Maio de 2019.
José Reinaldo Leão Coelho
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
PA N° 000004-111/2019 - 25ª PJ
PARECER N° 05/2019 - 25ª PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de analisar a prestação de contas da Fundação Abrigo São Lucas, com sede nesta
Capital, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas da Fundação relativas ao exercício de 2017 foram apresentadas por meio do SISTEMA DE CADASTRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
- SICAP e documentos complementares acostados nos autos.
Encaminhados os autos à Assessoria Contábil, esta concluiu pela suficiência da documentação apresentada e elaborou o Parecer Técnico
Contábil Nº 31/2019 de fls. 220/222, aprovando a prestação de contas em tela, opinando no sentido de que as contas em análise sejam
consideradas como formalmente corretas.
A Fundação Abrigo São Lucas é uma Entidade Institucional Filantrópica sem fins lucrativos, situada em Teresina. O principal objetivo da entidade
é o acolhimento institucional a pessoas idosas que se encontram em condições de exclusão social, promovendo uma convivência em grupo,
integrando idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade.
Atualmente o Abrigo São Lucas tem capacidade para atendimento de 65 usuários com idade a partir de 60 anos. Está atendendo 61 idosos que
não possuem família e estão com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
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.
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 Abrigo São Lucas, 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, 17 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
ATESTADO Nº 05/2019 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Abrigo São Lucas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.329.756/0001-89,localizada na Av. Nicanor Barreto, nº 5280, bairro Vale Quem
tem, nesta Capital, representada pela Responsável Legal Amanda Regina Costa, constatou-se que a 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
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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, 17 de Maio de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
Procedimento Administrativo n° 000005-111/2019
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS
Requerido: Fundação Abrigo São Lucas.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n°. 05/2019 - 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. 223/224, 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, 17 de Maio de 2019.
José Reinaldo Leão Coelho
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.10. 49ª, 33ª,24ª, 4ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERESINA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE6647
ATADE AUDIÊNCIA PÚBLICA
1 - DADOS GERAIS
IDENTIFICAÇÃOD
A AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Audiência Pública para tratar sobre a apuração de responsabilidades acerca do rompimento de lagoa, devastação de
área e desabrigamento de famílias do bairro Parque Rodoviário, situado na zona sul desta capital, convocada mediante
o Edital nº 002/2019

DATA/HORÁRIO

22.05.2019, as 9:00 horas

LOCAL

Auditório do MPPI sede zona leste

2 - PARTICIPANTES
NOME

ÓRGÃO

Myrian Gonçalves Pereira do Lago

49ª Promotoria de Justiça

Janaína Rose Ribeiro Aguiar

33ª Promotoria de Justiça

Gianny Vieira de Carvalho

24ª Promotoria de Justiça

Luzijones Felipe de Carvalho Façanha

4ª Promotoria de Justiça

Flávia Gomes Cordeiro (ausência justificada)

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania-CAODEC

Denise Costa Aguiar

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente

Francisco Carlos de Macedo Rocha; Kânia Maria de Sousa Britto; Selene Maria
dos Santos; Nádya Xavier de Souza

Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência Social e
Políticas Integradas-SEMCASPI

Marco Antonio Ayres Correia Lima

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Habitação-SEMDUH

Claudiney Alves de C. Feitosa

Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAM

Paulo da Silva Lopes

Superintendência de Desenvolvimento Urbano SDU Sul

Sebastião Filho

Defesa Civil do Município de Teresina

Ari Ricardo Ferreira

Procuradoria Geral do Município de Teresina

Deputado Henrique Pires

Assembleia Legislativa do Estado do Piauí

Vereador Lázaro Carvalho

Câmara Municipal de Teresina-PI

Flávio Rangel

Delegacia de Polícia do 10º DP

(ausente)

Fundação Municipal de Saúde-FMS

Renato Nogueira Ramos; André de Almeida Sousa; Justina Vale

Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí

Alessandro Andrade Spíndola; Igo Castelo Branco de Sampaio; Ângela Martins
Soares Barros

Defensoria Pública do Estado do Piauí

(ausência justificada)

Rede Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos do Estado do Piauí

Benoni Ferreira Moreira

Defensoria Pública da União

Major José Veloso Soares

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí

Edenilza Rodrigues Viana

Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente

3 - PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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Tratar sobre todas as questões decorrentes do evento danoso ocorrido no Bairro Parque Rodoviário no dia 04.04.2019 - rompimento de lagoa,
devastação de área e desabrigamento de famílias -, sob os aspectos referentes à responsabilização por improbidade administrativa e criminal,
a danos ambientais, ao desabrigamento e garantia do direito à moradia digna e segura das famílias daquela área urbana.
4 - DEBATES
Aberta a audiência, pela Dra. Myrian Lago, Coordenadora da Força Tarefa do Parque Rodoviário, foi feita a explanação inicial sobre
como se desenvolverão os trabalhos, alertando a todas e todos de que o direito de manifestação se concretizará ao final das intervenções dos
órgãos e entidades presentes, mediante inscrição, devendo tais manifestações serem feitas ao microfone, uma vez que o presente ato está
sendo gravado. Aduziu que a Audiência Pública foi convocada para tratar sobre a apuração de responsabilidades acerca do rompimento de
lagoa, devastação de área e desabrigamento de famílias do Bairro Parque Rodoviário, situado na zona sul desta capital, em decorrência de
fatos ocorridos no dia 04.04 do corrente ano; que, para tanto, foi instituída pelo Exmº Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Piauí,
por meio da Portaria PGJ/PI nº 893/2019, de 05.04.2019, a Força Tarefa composta pelas Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e
Direitos Humanos (49ª PJ), de Defesa do Patrimônio Pública e da Probidade Administrativa (44ª PJ), de Defesa do Meio Ambiente (24ª PJ) e
Criminal (4ª PJ), com a finalidade de proceder à investigação dos fatos e eventuais responsabilizações, em todas as esferas, mediante a
instauração dos procedimentos adequados em cada unidade ministerial, conforme as atribuições conferidas pela Resolução CPJ/PI nº
003/2019; que, no curso da investigação conduzida pela 44ª Promotoria de Justiça, o Promotor de Justiça titular, Dr. Fernando Ferreira dos
Santos, arguiu suspeição por questão de foro íntimo, razão pela qual foi designada para integrar a Força Tarefa em substituição ao titular da
44ª PJ a Promotora de Justiça titular da 33ª Promotoria de Justiça, Dra. Janaína Rose Ribeiro Aguiar, também do Núcleo de Defesa do
Patrimônio Pública e da Probidade Administrativa; que foram instaurados os seguintes procedimentos: na 49ª Promotoria de Justiça, o
Procedimento Preparatório nº 015/2019 (SIMP: 000063-034/2019); na 33ª Promotoria de Justiça, o Procedimento Preparatório nº 001/2019
(SIMP: 000019-025/2019); e, na 24ª Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº 000051-172/2019); que a 49ª PJ já expediu recomendação
para inclusão dos moradores do Parque Rodoviários em programas de benefícios eventuais a cargo do Município de Teresina e em
atendimento de saúde fisica e mental; que a Força Tarefa visitou o local e que a população informou sobre falta de diálogo com os órgãos
públicos, especialmente da Prefeitura; que não existem laudos individualizados tratando das unidades habitacionais que sofreram perdas
parciais ou totais; que tais laudos devem ser elaborados e entregues às pessoas atingidas e à Força Tarefa, para garantia de segurança das
famílias vítimas; que a segurança das casas é de suma importância para que as famílias desabrigadas retornem ao lar; que a Prefeitura já
apresentou estudo sobre as pessoas que fazem jus aos benefícios eventuais e ao direito de inclusão no Programa Cidade Solidária; que um
dos pontos que entende ser essencial na questão ddo direito de moradia é o vínculo afetivo da população com a área do Parque Rodoviário;
que as pessoas devem permanecer na comunidade, pois a violência da perda de suas casas e de seus familiares não pode ser aumentada
com a retirada das pessoas do local; que se possível reduzir os riscos e manter a população no local. Em seguida foi dada a palavra à Dra.
Janaína Rose Ribeiro Aguiar, da 33ª Promotoria de Justiça, que dispôs que já tomou ciência dos laudos periciais de danos ambientais e de
assistência social produzidos pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público; que já examinou o Inquérito Policial
em tramitação no 10º Distrito Policial; que neste já ocorreu a oitiva de vítimas, testemunhas e a requisição de perícias técnicas; que assumiu o
local em substituição à designação do Promotor de Justiça Fernando Santos, da 44ª Promotoria de Justiça, pelo motivo exposto supra; que a
sua Promotoria de Justiça encontra-se aberta a receber e ouvir a população interessada; que aguardará a conclusão dos inquéritos e o
carreamento de mais provas colhidas nas instruções; que sua atuação se dará com enfoque na improbidade administrativa e na defesa do
patrimônio público, matérias afeitas à atribuição da 33ª Promotoria de Justiça, da qual é titular. Passada a palavra à Dra. Luzijones Felipe de
Carvalho Façanha, da 4ª Promotoria de Justiça, a mesma dispôs que atuará na esfera da responsabilização criminal; que também tem ciência
do Inquérito Policial em tramitação, uma vez que acompanha a instrução daquela peça investigativa manejada pela Polícia Civil. Em seguida
foi dada a palavra à Dra. Denise Costa Aguiar, Coordenadora de Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, que dispôs que
sua atuação se dará com enfoque na questão ambiental; que a Dra. Gianny Vieira de Carvalho, da 24ª Promotoria de Justiça, está
acompanhando o caso, sendo seu trabalho de apoio ao órgão de execução; que convocou o Engenheiro Ambiental Faruk Morais, perito da
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, para detalhar os aspectos técnicos apurados após a vistoria realizada na área do
Parque Rodoviário no últmo dia 15.05.2019. Dada a palavra ao Engenheiro Florestal Faruk Moraes, perito ministerial, este passou a
explanar de modo acessível sobre incidente verificado no Parque Rodoviário, aduzindo que a lagoa objeto da perícia não existia no ano de
2007; que a lagoa foi surgindo posteriormente, com o decorrer do tempo; que a perícia não conseguiu apurar de onde surgiu este acúmulo de
água; que segundo a população local, a lagoa começou a se formar a partir da extração de areia do local; que a construção de via de acesso
ao Clube da TELEMAR/Oi acabou por servir como dique para represamento das águas da lagoa; que a região do Parque Rodoviário constituise em área antropisada; que a lagoa é artificial, formou-se no decorrer do tempo; que a erosão provocada pelo rompimento da lagoa se dirigiu
até a passarela que liga dois pontos do bairro; que a passarela foi erguida por cima da galeria; que foi o rompimento da lagoa que acarretou o
evento danoso; que houve a caracterização de dano ambiental no local onde existia vegetação, na parte de cima do morro, logo após a lagoa,
e já na área que beira o rio Poti, por conta da força da enxurrada; que será necessária a suavização do terreno e implantação de medidas
voltadas ao reflorestamento, a fim de recuperar a área antropisada e evitar a erosão. Dada a palavra ao morador do Parque Rodoviário Sr.
Edmilson Pereira Lima, conhecido como Sr. Dida, Presidente da Associação de Moradores do Bairro, este passou a dispor que deseja que
a Prefeitura adote providências no sentido de manter diálogo com a população do Parque Rodoviário; que não deseja que ninguém saia do
local, pois os vínculos afetivos são fortes, sendo necessária a sua manutenção; que a Prefeitura não tem ouvido a população vitimada. Dada a
palavra ao morador do Parque Rodoviário Sr. Maykel Martins Soares Santos, este passou a dispor que, além das casas, houve perda de
grande parte dos bens das famílias vítimas do evento danoso no Parque Rodoviário; que até a presente data não houve, por parte da
Prefeitura, entrega de material destinado a confortar a população; que não houve entrega de materiais que guarneçam as casas, tais como
móveis e eletrodomésticos; que isso tem dificultado a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dada a palavra à moradora do Parque
Rodoviário Sra. Nayana Siqueira da Silva, esta passou a dispor que houve perda de grande parte dos bens das famílias vítimas do evento
danoso no Parque Rodoviário; que deseja ver resolvido o quanto antes este problema; que o problema na região exige solução urgente, "para
ontem"; que o aluguel social que ela deveria receber nunca foi regularizado pelo CRAS; que, segundo a funcionária da CRAS que a atendeu, a
lista dos beneficiados não havia sido concluída; que está pagando aluguel do próprio bolso e, se não estivesse trabalhando, estaria sem
moradia. Dada a palavra ao morador do Parque Rodoviário Sr. Agnelo Mendes Frazão Neto, este passou a dispor que houve perda de
grande parte dos bens das famílias vítimas do evento danoso no Parque Rodoviário; que houve saques nas casas após a devastação da área;
que não se sabe se seu terreno foi ou não interditado pela Defesa Civil; que as pessoas que tiveram danos em suas casas estão levantando
muros por conta própria, a fim de evitar novos saques; que é necessária a expedição de laudos individualizados de cada casa, para saber se
podem ou não investir naquela área; que a Prefeitura ainda não apresentou este estudo à comunidade; que, em razão de tal omissão, a
comunidade fica em situação de insegurança. Dada a palavra à moradora do Parque Rodoviário Sra. Edilene de Oliveira Bacelar, esta
passou a dispor que houve perda de grande parte dos bens das famílias vítimas do evento danoso no Parque Rodoviário; que, além da perda
material total da casa onde residia sua família, ela também perdeu a mãe, Dona Graça, que fora vítima fatal no evento; que não há diálogo
com os órgãos da Prefeitura no sentido de minimizar o sofrimento das famílias do Parque Rodoviário; que deseja saber quem responderá
criminalmente pela morte de sua mãe e da criança, ocorridas no evento; que soube pela TV que uma verba de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) será destinada à indenização das famílias, mas que não se sabe exatamente de que forma ocorrerá o regime de indenizações,
tampouco os valores fixados. Devolvida a palavra à Dra. Luzijones, esta dispôs que o Inquérito Policial que apura a autoria e a materialidade
do delito, ainda está em tramitação; que até a presente data houve informações de que o Diretor de Patrimônio da OI Participações, que mora
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em Belo Horizonte-MG, já foi ouvido pela polícia, tendo assumido que o terreno onde se localizava a lagoa que desencadeou todo o evento
danoso é de propriedade da OI; que aguarda a conclusão do Inquérito Policial, a fim de trazer informações concretas e definitivas. Devolvida a
palavra à Dra. Myrian, esta dispôs que as informações quanto a eventual indenização ainda estão desencontradas; que soube pelos
representantes da comunidade que há propostas de emendas parlamentares, manejadas pelos deputados da ALEPI, a fim de auxiliar na
constituição do patrimônio destinado a reparação, especialmente no que tange à compra de bens materiais para guarnecer as casas, tais como
móveis e eletrodomésticos; que, no entendo, não há nada formalizado ainda perante o Ministério Público. Dada a palavra ao Dr. Alessandro
Spíndola, Coordenador da Força Tarefa da Defensoria Pública do Estado do Piauí, este passou a dispôr que a Defensoria Pública instituiu um
grupo de Defensores Públicos para atuar no caso; que não admitirá que o evento e especialmente as mortes fiquem impunes; que a
Defensoria Pública já possui estrutura para que as pessoas possam providenciar a retirada dos documentos perdidos e que tais estruturas já
estão disponíveis à população; que já foram colhidas várias informações das famílias, a fim de subsidiarem futuras medidas judiciais
indenizatórias. Dada a palavra ao Dr. Igo Castelo Branco, Defensor Público integrante da Força Tarefa da DPEPI, este passou a dispôr que
deve haver uma indenização justa e não uma indenização genérica para as famílias atingidas, pois o impacto foi diferente conforme cada casa
destruída e cada família vítima; que deseja informações mais concretas quanto a esta indenização e à questão das emendas parlamentares
destinadas à população, ventiladas nesta audiência, a fim de que funcionem como reforço a indenização a que fazem jus os atingidos; que
deve haver uma preocupação da Prefeitura com a questão das chuvas em toda a cidade, pois tal questão é sazonal e que não havendo
resolução agora, o problema se repetirá ano que vem e assim sucessivamente; que a reparação civil poderá se dar a cargo da Defensoria
Pública, devendo a população a ela se dirigir. Dada a palavra à Dra. Ângela Soares, Defensora Pública integrante da Força Tarefa das
DPEPI, esta passou a dispôr que a Defensoria Pública tem realizado diligências a fim de constatar quem tem o dever de indenizar as vítimas,
bem como que a DPE intentará mediação extrajudicial com representantes da OI ou de quem tiver o dever de indenizar. Dada a palavra ao
Delegado Flávio Rangel, do 10º Distrito Policial, este passou a dispor que a Polícia Judiciária vem apurando os fatos ocorridos no Parque
Rodoviário no dia 04.04.2019; que o Inquérito Policial está em tramitação; que está aguardando laudos periciais e diligências já requisitados;
que seu trabalho vem sendo diligentemente acompanhado pela Dra. Luzijones. Dada a palavra ao Dr. Benoni Ferreira Moreira,
representante da Defensoria Pública da União, este destacou fazer suas as palavras do Defensor Público Igo Castelo Branco; que quem tiver
interesse em sacar FGTS e tiver qualquer tipo de dificuldade, deve buscar a DPU; que onde houver qualquer matéria relacionada a interesse
da União, a Defensoria Pública poderá atuar em favor da comunidade do Parque Rodoviário. Dada a palavra ao Dr. André de Almeida,
representante da OABPI, este destacou que está acompanhando o caso; que reconhece que deve existir uma responsabilidade solidária entre
todos os envolvidos, a fim de superar a questão. Devolvida a palavra à Dra. Denise esta dispôs que não admite o descaso da Prefeitura com
a população; que o proprietário do imóvel deve ter as licenças para construir no interior de sua propriedade; que a SEMAM deve ter estudos
antes da concessão do respectivo licenciamento, para garantir a segurança da coletividade; que realizará uma reunião, em conjunto com a
Dra. Gianny, com o proprietário do terreno na tentativa de formalizar um acordo extrajudicial para reparação pelo dano moral coletivo
experimentado por aquela população; que não prosperando o acordo, ingressará com a ação judicial em favor da comunidade do Parque
Rodoviário. Dada a palavra à Dra. Gianny Vieira de Carvalho, da 24ª Promotoria de Justiça, esta dispôs que se deve avançar na questão
das reparações civis pelo evento danoso; que realizará uma reunião com o proprietário do terreno na tentativa de formalizar um acordo
extrajudicial para reparação pelo dano moral coletivo experimentado por aquela população; que não prosperando o acordo, ingressará com a
ação judicial; que sempre se consegue resolver administrativamente as questões ambientais e de urbanismo junto à Prefeitura; que a galeria
existente no Bairro Parque Rodoviário necessita ser urgentemente avaliada pela respectiva SDU e que possivelmente deve ser reformada; que
a reparação deve ser urgente, pois as famílias necessitam de urgente atenção e cuidado. Dada a palavra ao morador do Parque Rodoviário
Sr. Manuel Carvalho do Nascimento, este passou a dispor que além das casas totalmente perdidas, a Prefeitura vem empreendendo a obra
de prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco até a Estrada da Alegria; que esta obra atingirá algumas casas do Parque Rodoviário que
se encontram mais próximas à margem do Rio Poty; que deseja esclarecimentos à população, pois o que se verifica é uma gama de
informações desencontradas; que a população do Parque Rodoviário precisa ter segurança total de que permanecerá no local, inclusive as
pessoas que serão atingidas pela desapropriação que decorrerá da obra do prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco. Devolvida a
palavra à Dra. Myrian, esta passou a dispor que a informação prestada pelo Sr. Manuel poderá ser apurada e orientar uma nova investigação,
uma vez que a presente destina-se apenas aos desabrigados em decorrência do vazamento da lagoa artificial; que quanto aos desabrigados
em decorrência do prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco, isso orientará outro procedimento investigatório. Devolvida a palavra à
Dra. Luzijones, pela mesma foi dito que entende que a população do Parque Rodoviário atingida pela desapropriação de área que servirá ao
prolongamento da Av. Marechal castelo Branco poderá ser inserida na mesma área onde serão destinadas as casas para os moradores
desabrigados. Dada a palavra Dr. Marco Antônio Ayres, representante da SEMDUH, este passou a dispor que acompanha o caso desde a
noite em que o rompimento da lagoa ocorreu; que o caso se originou na década de 1970, quando foi construído dentro do imóvel sede do
antigo Clube da TELEPISA a estrutura que passou a funcionar como dique ou barragem; que, com a ocorrência das fortes chuvas, houve
impacto na estrutura, acarretando o vazamento; que existe uma perícia da Prefeitura levantando danos causados à população e que já há
orçamento destinado a arcar com estes danos; que há uma Comissão gerida pela Prefeitura e órgãos de apoio como UFPI, CREA e CPRM,
que levantará os danos nas casas, assim como os impactos ambientais na região; que a galeria existente hoje no local comporta
confortavelmente a vazão das águas pluviais; que a passarela existente no local também não teve alteração vertical ou horizontal; que a
passarela pode precisar de reformar para corrigir as ferragens expostas e oxidadas; que o Prefeito planeja desapropriar o imóvel onde hoje
funciona o Clube da OI, a fim de ali instalar as novas casas para a população do Parque Rodoviário. Dada a palavra ao Sr. Francisco Carlos
Macedo Rocha, Secretário Executivo da SEMCASPI, este passou a dispor que há 72 (setenta e duas) famílias cadastradas pela Secretaria, as
quais constituem o perfil para os programas de benefícios eventuais do Município de Teresina; que 66 (sessenta e seis) destas famílias já
apresentaram documentos e já podem retirar seus benefícios junto ao Banco do Brasil; que a SEMCASPI encontra-se de portas abertas a
receber a população interessada, que a população inserida no Programa Cidade Solidária já está recebendo o valor mensal de R$ 300,00
(trezentos reais), benefício que pode se estender por até 12 (doze) meses; que, quanto à questão levantada na presente audiência pela Sra.
Nayana Siqueira da Silva, informa que o NIB já foi gerado e os valores já estão disponíveis para saque no Banco do Brasil, à disposição da
Sra. Nayana. Dada a palavra à Dra. Justina Vale, representante da OABPI, esta dispôs que a população do Parque Rodoviário deve cobrar o
Poder Público; que o aluguel social no valor de apenas R$ 300,00 (trezentos reais) é pequeno para atender às demandas de famílias tão
grandes; que a população deve manter-se coesa e que a OABPI insistirá em cobrar do Poder Público providências, a fim de superar a crise.
Dada a palavra ao Dr. Paulo Lopes, Superintendente da SDU/Sul, este passou a dispor que a SDU continuará acompanhando o caso, de
igual modo como vem fazendo desde a noite da tragédia; que a SDU Sul não tinha conhecimento da existência da lagoa; que foi a SDU Sul
quem construiu a galeria que resolveu o problema de enchentes recorrentes no Parque Rodoviário, verificadas no passado, quando o Parque
Rodoviário era jocosamente chamado de "Vila do Sapo"; que o fato desencadeador do evento se originou dentro da área do clube privado,
conhecido como Clube da TELEPISA; que foi a construção de uma via de ligação para dar acesso ao clube que serviu de dique; que a via que
fez as vezes de dique data de obra dos anos 60/70; que foram retiradas da região do Parque Rodoviário cerca de 600 (seiscentas) toneladas
de lixo e entulhos arrastado pela força das águas; que a SDU Sul já fez a restauração de algumas vias, como a Av. Celso Pinheiro, onde havia
risco de obstrução da via; que está recuperando o sistema de drenagem do local; que existe hoje um projeto de requalificação e urbanização
das galerias, de modo a proteger o fundo/quintal das casas; que o projeto de requalificação de toda a área do Parque Rodoviário visa também
construir e instalar equipamentos sociais a fim de garantir melhores condições de vida da população local, como a construção de playground,
academia popular, áreas de lazer e outros. Devolvida a palavra ao Sr. Dida, presidente da Associação de Moradores do Parque
Rodoviário, este contrapôs ao que foi dito pelo Dr. Paulo Lopes, Superintendente da SDU/Sul, destacando que solicitou à SDU Sul a tomada
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de providências por parte do Poder Público em relação à lagoa existente no Clube da Oi; que tal providência foi requerida no mês de
Dezembro/2018; que protocolou ofício na SDU Sul dando conta da situação de gravidade da lagoa que, segundo sua percepção, poderia
causar uma tragédia; que não possui comprovação do protocolo (2ª via do ofício), pois sua casa foi atingida pela enxurrada decorrente do
rompimento da lagoa, tendo tido perda total; que todos os seus bens foram destruídos, inclusive o comprovante deste protocolo; que foi
atendido na SDU Sul pelo Dr. Paulo Roberto, uma vez que o Dr. Paulo Lopes não estava na hora; que o Dr. Paulo Roberto se comprometeu a
ir até a comunidade, mas, que mesmo com a denúncia formalizada em Dezembro/2018, até a data do evento ninguém visitou o Parque
Rodoviário, para tentar superar o problema. Em tréplica, o Dr. Paulo Lopes, da SDU Sul, destacou que o protocolo daquele órgão é
eletrônico e que nada consta como representação em nome do Sr. Dida ou da Associação dos Moradores do Parque Rodoviário requerendo a
adoção de medidas em relação à lagoa existente no Clube da Oi. Dada a palavra ao Procurador do Município, Dr. Ari Ricardo Ferreira,
este passou que há uma Comissão Intersetorial constituída pelo Sr. Prefeito Municipal para tratar das questões do Parque Rodoviário; que ele
próprio faz parte e coordena essa comissão; que a legislação do Município de Teresina-PI é bastante evoluída e que inclusive veda a
instalação de lagoas dentro de imóveis particulares sem o devido mecanismos de drenagem; que sua atuação terá enfoque em localizar a
propriedade do bem e sua respectiva regularização fundiária; que a regularização da área data da instalação do Estádio Albertão, há mais de
50 (cinquenta) anos, razão pela qual fica complicado proceder a regularização fundiária; que houve na área muitas transferências de
propriedade dos imóveis componentes; que houve também troca de atribuições dos cartórios da capital, motivo pelo qual o trabalho
investigativo é manual e dificultoso; que ainda não está pacificada a informação relativa à propriedade do imóvel, persistindo dúvidas quanto à
propriedade do local onde havia a lagoa que se rompeu; que há a possibilidade ainda de ter existido mais de uma lagoa no local; que o terreno
que se encontra na lateral ao que se verificou uma das lagoas pode ser de propriedade do Estado. Dada a palavra ao Deputado Henrique
Pires, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí-ALEPI, este passou a dispor que a comunidade do Parque Rodoviário está
há 47 (quarenta e sete) dias sem a resolução da presente demanda; que não foi iniciada ainda a construção dos imóveis destruídos pelo
rompimento da lagoa; que a ALEPI destinará cotas de emendas parlamentares individuais para beneficiar os moradores atingidos pela
enxurrada das águas, a fim de que se adquira produtos eletroeletrônicos necessários ao mínimo existencial da população do Parque
Rodoviário; que a administração de tais verbas competirá à Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania-SASC; que desejava que
as perícias produzidas pelos órgãos públicos fossem remetidas ao seu e-mail henriquepires.hp@gmail.com, para que tomasse conhecimento;
que até a presente data não houve repasse das verbas citadas ainda para nenhuma conta; que o orçamento do Estado será destinado para a
Assistência Social do próprio Estado. Dada a palavra ao Sr. Lázaro Carvalho, Vereador do Município de Teresina-PI, este revelou
preocupação com os pequenos empresários e comerciantes que perderam seus estoques com o vazamento das águas; que há grande
preocupação com a população civil vítima da tragédia; que gostaria de saber se o Estado ou a Prefeitura de Teresina, possui algum fundo de
prevenção ou pósvenção de tragédias tais como a tratada em audiência. Dada a palavra ao Sr. Sebastião Filho, da Defesa Civil Municipal,
este passou a explanar em que consiste a atuação da Defesa Civil; que a Defesa Civil nesta municipalidade é vinculada à SEMCASPI, atuando
como uma gerência daquela secretaria; que realizou acompanhamento social da população vítima do vazamento desde do dia dos fatos
ocorridos; que a Defesa Civil deseja dados precisos sobre a situação dos imóveis do Parque Rodoviário. Dada a palavra ao Major José
Veloso Soares, representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, este dispôs que o Corpo de Bombeiros esteve presente no
desastre verificado no Parque Rodoviário; que tem ciência de outras regiões críticas na cidade; que o mito da imunidade inserido em nossa
cultura não pode prevalecer, sendo necessária a adoção de medidas de segurança de forma permanente em favor da sociedade.
5 - ENCAMINHAMENTOS
Ao final das discussões, foram feitos os encaminhamentos abaixo elencados:
5.1 - Para a Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª Promotoria de Justiça):
5.1.1 - Lavrar a ata circunstanciada dos trabalhos em até 05 (cinco) dias após a presente audiência, acompanhada de lista de participantes,
com as assinaturas devidas;
5.1.2 - Encaminhar a Ata da Audiência e lista de presença que a acompanha aos Promotores de Justiça integrantes da Força Tarefa, para
adoção de providências que entenderem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias;
5.1.3 - Encaminhar a Ata de Audiência, mediante ofício, aos seguintes órgãos: Comissão Intersetorial da Prefeitura de Teresina para o Parque
Rodoviário, OABPI, Força Tarefa da Defensoria Pública do Estado do Piauí, Defensoria Pública da União, Assembleia Legislativa (Dep.
Henrique Pires) e Câmara Municipal de Teresina (Vereador Lázaro Carvalho), no prazo de 05 (cinco) dias;
5.1.4 - Proceder à divulgação, nos termos da Resolução Nº 82, de 29.02.2012, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, da redação
final da ata da presente audiência pública, encaminhando-se ao Exmº Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça e à Secretaria Geral do Ministério
Público, para conhecimento e publicação, no prazo de 05 (cinco) dias;
5.1.5 - Oficiar à Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania-SASC requisitando informações sobre a constituição de fundo e
administração de verbas destinadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí ao Parque Rodoviário, com vistas à reparação pecuniária
às famílias daquele local, para tanto fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
5.1.6 - Oficiar à Fundação Municipal de Saúde-FMS requisitando informações sobre as medidas adotadas pelo órgão com vistas aos cuidados
com a saúde física e mental dos moradores do Parque Rodoviário, para tanto consignando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta;
5.1.7 - Reservar sala para realização de reunião da Força Tarefa do MPPI com a Defensoria Pública do Estado do Piauí e Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção Piauí, a fim de se discutir o alinhamento das ações das instituições, reunião que se realizará no dia 30.05.2019,
as 11:00 horas, na Sala 2 do mezanino do prédio sede do MPPI da zona leste;
5.1.8 - Encaminhar as respostas aos encaminhamentos ora tirados às Promotoras de Justiça integrantes da Força Tarefa do MPPI;
5.2 - Para a Comissão Intersetorial constituída pela Prefeitura Municipal para tratar sobre as questões do Parque Rodoviário:
5.2.1 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) o relatório circunstanciado, acompanhado dos laudos periciais
individualizados das casas atingidas pelo rompimento da lagoa que tiveram perda parcial ou total, com a identificação dos moradores de cada
uma e respectiva conclusão para desocupação ou permanência das famílias nos imóveis em questão, no prazo de 15 (quinze) dias;
5.2.2 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) o Relatório Conclusivo da Comissão instituída pelo Sr. Prefeito Municipal
de Teresina para tratar sobre os fatos ocorridos no Parque Rodoviário, no prazo de 30 (trinta) dias;
5.2.3 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) informações e documentação referente à desapropriação do terreno da
Oi Participações e da área do Parque Rodoviário que margeia o Rio Poti, esta destinada à construção do prolongamento da Av. Marechal
Castelo Branco, para tanto consignando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta;
5.2.4 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) informações sobre o processo de regularização fundiária dos imóveis do
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Bairro Parque Rodoviário, para tanto consignando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta;
5.2.5 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) informações sobre se havia licença de instalação ambiental na área do
clube particular onde se encontrava a lagoa, para tanto fixando o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
5.2.6 - Encaminhar à Coordenação da Força Tarefa do MPPI (49ª PJ) informações sobre a propriedade do imóvel onde se encontrava a lagoa
e a via construída para dar acesso ao clube, para tanto fixando o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
6 - ENCERRAMENTO
Nada mais havendo, encerrou-se a Audiência Pública as 12:30 horas, assim como o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado
pelos Promotores de Justiça proponentes, constando as assinaturas dos demais participantes em lista apartada, que passa a integrar a presente
Ata de Audiência Pública, cujo texto final será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, nos termos da
Resolução nº 82, de 29.02.2012, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP. Eu, ................................................................., João Marcel
Evaristo Guerra, Assessor da 49ª Promotoria de Justiça, digitei a presente ata.
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
33ª Promotoria de Justiça
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
24ª Promotoria de Justiça
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
4ª Promotoria de Justiça
DENISE COSTA AGUIAR
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA/PI6648
PORTARIA N° 03/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar-2019- Canavieira-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotora de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE,
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Cnavieira, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio;
Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselho Tutelar;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
Expedição de Recomendação ao Presidente do CMDCA acerca das inovações legislativas da Lei nº. 12.696/2012.
Junte aos autos toda a documentação já encaminhada pelo CMDCA de Canavieira.
Jrumenha-PI, 25 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO n° 02/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, com amparo legal
conferidas pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo
27, IV da Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
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8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de es
colha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRA:
Que diante da nova previsão legal e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Jerumenha-PI, 24 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
PORTARIA N° 04/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar-2019- Canavieira-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotora de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE,
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Cnavieira, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio;
Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselho Tutelar;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
Expedição de Recomendação ao Presidente do CMDCA acerca das inovações legislativas da Lei nº. 12.696/2012.
Junte aos autos toda a documentação já encaminhada pelo CMDCA de Canavieira.
Jrumenha-PI, 25 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO n° 02/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, com amparo legal
conferidas pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo
27, IV da Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
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CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de es
colha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRA:
Que diante da nova previsão legal e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Jerumenha-PI, 24 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
PORTARIA N° 04/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar-2019- Canavieira-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotora de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE,
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Canavieira, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio;
Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselho Tutelar;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
Expedição de Recomendação ao Presidente do CMDCA acerca das inovações legislativas da Lei nº. 12.696/2012.
Junte aos autos toda a documentação já encaminhada pelo CMDCA de Canavieira.
Jrumenha-PI, 25 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO n° 02/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, com amparo legal
conferidas pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo
27, IV da Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
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CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de es
colha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRA:
Que diante da nova previsão legal e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Jerumenha-PI, 24 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
PORTARIA N° 05/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar-2019- Jerumenha-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotora de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE,
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Jerumenha, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio;
Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselho Tutelar.
Expedição de ofício ao CMDCA para que, no prazo de 10 (dez) dias encaminhe informações e documentos acerca das providências já tomadas
para realização das eleições para escolha de membros do Conselho Tutelar;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
Expedição de Recomendação ao Presidente do CMDCA acerca das inovações legislativas da Lei nº. 12.696/2012.
Jrumenha-PI, 25 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO n° 03/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, com amparo legal
conferidas pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo
27, IV da Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de es
colha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE
JERUMENHA:
Que diante da nova previsão legal e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, a RECOMENDADA ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Jerumenha-PI, 24 de maio de 2019.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITORAL - 96ª ZONA ELEITORAL6649
SIMP 000028-223/2018
PORTARIA N° 002/2019
PIC - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
CONSIDERANDO:
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça em Exercício na 96ª Promotoria Eleitoral da Circunscrição do Piauí, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a notícia de fato n.º 000028-223/2018 informa sobre processo de prestação de contas nº 28-68.2017.6.18.0096 da Justiça Eleitoral, no qual o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB/Campo Maior teve suas contas relativas ao ano de 2016 julgadas DESAPROVADAS;
que a prestação de contas juntada pelo Partido, representado por seu presidente, Sr. JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA e pelo
tesoureiro, Sr. FRANCISCO RAMOS DE ARAUJO OLIVEIRA, declarou não ter realizado qualquer movimentação financeira no ano base da
prestação de contas, declaração refutada pelos extratos bancários existentes nos autos;
que o comportamento noticiado, prima facie, ajusta-se ao descrito no art. 350, do Código Eleitoral, haja vista a omissão de declarações por parte
do presidente e tesoureiro do PMDB/Campo Maior;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL,
tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em
provas documentais poderão servir para justa causa de AÇÃO PENAL, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
A- registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
B-remeta-se cópia integral desta portaria ao D. PGJ/PI, bem como ao CAOCRIM;
C-notifique-se JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA e FRANCISCO RAMOS DE ARAUJO OLIVEIRA para se manifestarem quanto ao
desejo de discutir acordo de não- persecução penal quanto aos fatos em lume, nos moldes da Resolução CNMP nº 181/2017 e Resolução
CPJ/MPPI nº 10/2018, advertindo-se os investigados de que a ausência ou não apresentação de manifestação expressa será interpretada como
desinteresse em discutir acordo de não-persecução penal;
D-nomeia-se como secretário do presente IPC, KEVIN KESLEY RODRIGUES DA COSTA, Assessor do MP/PI;
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E-Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos mandados de notificação e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 22 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor Eleitoral

3.13. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6650
PORTARIA N.º 24/2019
SIMP Nº 000121-029/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO
IDOSO, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129 da Constituição Fede ral, 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 prazo do Procedimento Preparatório Nº 17/2018 encontra-se esgotado no sistema SIMP, bem ainda a necessidade de
realizar novas diligências;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a conclusão da reforma do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO que o art. 79 §3º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) afirma que o Ministério Público adotará as medidas necessárias à
garantia dos direitos previstos naquela lei;
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 o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP - é órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação (SEED)
e tem por objetivo garantir a inclusão escolar das pessoas com deficiência visual de nosso Estado;
CONSIDERANDO que o art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, e que o efetivo funcionamento daquele Centro
é fundamental para a inclusão escolar acima referida;
CONSIDERANDO que no art. 27, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência aduz ser dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação;
RESOLVE
Transformar o Procedimento Preparatório nº. 17/2018 em Inquérito Civil, mantendo-se a numeração de origem, visando o acompanhamento
da conclusão da reforma do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 24 de maio de 2019.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular da 28ª PJT
- Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso PORTARIA Nº. 25/2019
SIMP 000564-228/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato instaurada pelo Núcleo das Promotorias de Criminais de Teresina-PI sob o SIMP nº 000564228/2018 e encaminhada à 3ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, que por sua vez declinou o feito para esta 28ª Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que, inobstante o Conflito de Atribuição arguido por esta Promotoria de Justiça, o feito nos foi direcionado por decisão do
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que aqueles autos tratam da apuração de possível ilícito praticado pelo Secretário de Educação e Cultura do Município de
Teresina-PI, e que o prazo de conclusão do mesmo se acha esgotado desde 13.03.2019, sem possibilidade de prorrogação;
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações contidas no despacho de fl. da mencionada Notícia de Fato,
especialmente no que tange à requisição de inquérito policial para a apuração dos fatos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 35 da Resolução nº 03/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como no art. 8º, inciso IV da
Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato em epígrafe e instaurar o Procedimento Administrativo nº. 14/2019 visando à continuidade da apuração dos fatos
noticiados e DETERMINAR :
1) a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP;
2) Dê-se ciência ao CAODEC;
3) Cumpra-se a determinação exarado no Despacho de fl. , requisitando a instauração de Inquérito Policial à Delegacia de Defesa e Proteção aos
Direitos Humanos e Repressão às Condutas Discriminatórias de Teresina-Pi para apurar a prática do delito capitulado no art. 8º, inciso II da Lei
Federal nº 7.853/89 por parte do Sr. KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, Secretário Municipal de Educação e Cultura de
Teresina-PI na época dos fatos.
4) Após, encaminhe-se cópia do ofício requisitório de inquérito policial à Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de
Teresina-PI para fins de efetiva atuação no inquérito policial e acompanhamento da possível ação penal (art. 35, parágrafo único da Resolução
03/2018 do CPJ);
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 23 de Maio de 2019.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular da 28ª PJT
- Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso -

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS/PI6651
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 002/2019 -PORTARIA Nº 002/2019 SIMP 000260-081/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, 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;
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 a saúde é 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, nos
termos do art. 96 da Constituição Federal de 1988.
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fatonº 40/2018, autuada perante a 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, sob o SIMP nº 000260081/2018, e recebida por esta Promotria de Justiça em 11/04/2019, está com prazo vencido (art. 3º da Resolução do CNMP nº 174/2017), sem
possibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo sem que todos os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato SIMP nº 000260-081/2018 fossem
apurados;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que
couber, o princípio da publicidade dos atos;
RESOLVO: CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO (NF)nº 040/2018 SIMP nº 000260-081/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), o
processo de fornecimento de colete Miwalkee ao Menor S.A.N, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
Nomeio como secretário para este procedimento, o Sr. Railson Trindade Fonseca, Asasessor de Promotoria, mat. 15320 lotado na Promotoria de
Justiça Regional de Bom Jesus, com fulcro no art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
O encaminhamento do 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;
A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Seja notificada a Sra. Maria de Araújo para que compareça no dia 30/05/2019, às 09:00 hs, nesta Promotoria de Justiça para prestar informações
atualizadas a respeito dos fatos que deram origem ao presente procedimento.
Cumpridas as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Atualizações necessárias no SIMP.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 20 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus.
Inquérito Civil Público 008/2018 - Simp nº 000008-097/2017
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado perante a Promotoria Regional de São Raimundo Nonato-PI, que tem como objetivo fiscalizar a
implementação de ações pelo Poder Público Municipal voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonozes ou instalações análogas com fins à
vigilância, à prevenção e ao controle de zoonozes, inclusive relativo a acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos no município de
Bom Jesus-PI.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Este procedimento se encontra com prazo expirado.
Ainda restam diligências para melhor esclarecimento dos fatos.
Diante disso, determino a prorrogação deste procedimento nos termos do art. 9º da resolução nº 023/2007 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após as realizações das diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Registre-se no SIMP.
Bom Jesus-PI, 22 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 004/2018 Simp nº 000048-082/2017
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com fim de apurar notícia de uma série de irregularidades que teriam sido perpetradas na prática de
atos registrais na serventia extrajudicial da Comarca de Uruçuí-PI.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Este Procedimento está com o prazo de vigência vencido.
Analisando os autos do presente inquérito Civil Público, percebe-se que ainda restam diligências para melhor esclarecimento dos fatos.
Diante do exposto, determino sua prorrogação retroativa a 23/04/2019, nos termos do art. 9º da Resolução nº 023/2007 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Em razão da certidão de fls. 678, reitere-se o expediente de fls. 674.
Após, tornem conclusos para novas deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Registre-se no SIMP.
Bom Jesus-PI, 20 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus

3.15. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI6652
IPC nº 059/2018.000093-063/2018
DECISÃO
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Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado em virtude de termo de declaração firmado por LILIANA VIANA DE SOUSA, a qual informou
que o Município de Campo Maior estaria mantendo a Escola Municipal José Gomes de Oliveira, na Localidade Salinas, sem o regular
fornecimento de água potável para consumo e preparo de merenda escolar.
Portaria publica em DOEMP, fl. 28.
Cópia dos autos remetida à 2ª PJ de Campo Maior/PI, fl. 16.
Às fls. 37, informação do Conselho Tutelar de Campo Maior/PI de que a referida unidade escolar foi desativada, sendo as crianças transferidas
para unidade escolar na comunidade São Luiz.
Tal informação foi corroborada pelo Conselho do FUNDEB de Campo Maior, conforme fls. 40/41 e 44.
Vieram-me os autos em virtude do certificado à fl. 42. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais, indícios
decorrentes, notadamente, da ausência de manifestação da administração pública municipal quando do trâmite da Notícia de Fato nº 000093063/2018, que deu origem ao presente.
Compulsando a documentação juntada aos autos, conclui-se que não há justa causa para a continuidade do feito em tela.
É que já há elementos de informação suficientes para se formar o
convencimento de que as irregularidades apontadas na portaria de abertura, não obstante a comprovação de sua ocorrência, foram sanadas,
conforme restou demonstrado pelas manifestações dos órgãos autônomos consultados, quais sejam, Conselho Tutelar e Conselho do FUNDEB
Assim, tendo em vista a tomada de providências para a resolução das irregularidades apontadas na portaria de abertura, ARQUIVO o presente
inquérito civil público, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos
palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº
23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 22 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC 004/2018.000136-063/2017
DECISÃO
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil com foco na adoção de providências face a possível ato de ineficiência administrativa quanto aos
serviços de poder de polícia sanitária por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior/PI, via sua Coordenação de Vigilância
Sanitária, no que diz respeito à criação e transporte de animais em vias públicas da zona urbana do Município.
Em audiência realizada com o Município de Campo Maior, este informou que a legislação municipal relativa a animais em via pública existe,
contudo reconheceu a necessidade de consolidar esta legislação, possuindo o Município estrutura física e de pessoal para tanto, mas agindo sem
qualquer formalização ou procedimento administrativa cabível, apesar de haver recolhimento de valores decorrentes da apreensão de animais.
Em visita às sedes dos órgãos municipais competentes para uso de poder de polícia administrativa, concluiu-se que nenhum destes possui rotina
procedimental implantada ou atuação processual administrativa, pelo que não iniciam, processam ou encerram qualquer processo administrativo,
apesar de utilizarem do poder de polícia para restrição de direitos de terceiros.
Realizada audiência pública sobre o tema, com a participação da população e das autoridades municipais pertinentes, deliberou-se que o
Município de Campo Maior irá dar prosseguimento à efetivação de termo de cooperação técnica entre ADAPI e a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural de Campo Maior para regular apreensão de animais criados em vias públicas da zona urbana do município,
bem como que haverá discussão acerca da criação de um processo administrativo para as pastas de Campo Maior.
Discutido o tema com os investigados, lavrou-se o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 02/2019 firmado com o Município de Campo
Maior nos autos do IPC nº 071/2014.000214-063/2014 que possui tema correlato, incluído, ainda, a estruturação da Vigilância Sanitária
municipal, constituindo título executivo extrajudicial.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o art. 1º, da Resolução CNMP n.º 179/2017:
Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos
e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da
conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração.
Assim, lograda solução adequada para a problemática, esvazia-se a utilidade da presente investigação, merecendo a solução lograda
homologação pelo E. CSMP/PI, conforme apregoa o art. 6º, daquela resolução nacional.
Pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente decisão. Publique-se em DOEMP/PI.
Cópia desta decisão e do TAC em referência ao CAODS via memorando. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 22 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC nº 132/2017.000064-060/2014
DECISÃO
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil instaurado de ofício em razão da informação de que o médico e servidor público estadual, Sr. EXPEDITO
ALVES DA SILVA, estaria sem prestar serviços para o Estado do Piauí no Hospital Regional de Campo Maior desde 02 de janeiro de 2013, pois
supostamente cedido para o Município de Campo Maior.
Solicitadas informações à PGE/PI, esta informou não dispor em seu acervo de qualquer informação ou documento referente a autorização.
O TCE/PI informou que referido servidor possui um vínculo com o Estado do Piauí, junto à Secretaria de Saúde, bem como vínculo com o
Município de Campo Maior, por meio do FMS de Campo Maior.
Ainda, a Direção do Hospital Regional de Campo Maior informou que não foram identificados no setor de Gestão de Pessoas do HRCM,
documentação concernente à cessão da carga horária do médico EXPEDITO ALVES DA SILVA.
O Município de Campo Maior, mesmo devidamente notificado para apresentar resposta aos fatos, manteve-se inerte.
Em pesquisa SAGRES/TCE constatou-se que referido servidor recebe remuneração do Estado do Piauí e do Município de Campo Maior.
Marcada audiência para discussão e lavratura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, a mesma restou prejudicada.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
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serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando- se até seu desiderato.
No caso em tela, contatou-se que o médico EXPEDITO ALVES DA SILVA passou a prestar seus serviços no Município de Campo Maior a partir
do dia 02 de janeiro de 2013, fundado em cessão de serviços realizada informalmente, sem regular procedimento administrativo, e às expensas
do Estado do Piauí, em desacordo com o art. 5º do Decreto nº 15.085/13, que regulamenta a cessão e disposição de servidores públicos e
militares do Estado do Piauí.
Tal comportamento, em tese, enquadra-se no art. 9º, caput, bem como art. 10, caput, ambos da Lei nº 8.429/92, configurando o cometimento de
ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, pois estaria o médico recebendo contraprestação do
Estado do Piauí sem a prestação de seus serviços a este, mas sim ao Município de Campo Maior.
A aplicação do disposto no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa depende da comprovação da existência do elemento subjetivo do agente,
ou seja, depende da intenção de auferir vantagem indevida (dolo), não se admitindo a punição nos casos em que o enriquecimento ilícito decorra
de conduta culposa.
Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, por sua vez, diversamente das hipóteses que configuram enriquecimento
ilícito, admitem a punição às lesões ao patrimônio público decorrentes de condutas culposas do agente público.
No caso em apreço, não restou configurada a intenção do médico em auferir a contraprestação ilicitamente, pois lastreado em certidões emitidas
pela diretoria do Hospital Regional de Campo Maior que atestavam a existência da cessão, mesmo não havendo nenhum procedimento que
formalizou referido ato administrativo.
Outrossim, também não restou provada a existência de danos para o Estado do Piauí, tendo em vista que o médico em questão já deveria estar
aposentado compulsoriamente, pois deixou de prestar seus serviços exatamente no dia de seu aniversário de 70 (setenta) anos, em 02 de janeiro
de 2013.
Desse modo, exatamente no dia da suposta cessão, o servidor estadual deveria ter passado obrigatoriamente à aposentadoria compulsória, nos
termos da Constituição Federal em seu art. 40, § 1º, II, que ao tempo dos fatos prévia aposentadoria compulsória de servidor público aos 70
(setenta) anos de idade, bem como art. 57, § 1º, II, da Constituição do Estado do Piauí, sendo requisito para a aposentadoria compulsória, tão
somente, o implemento da idade e o ato administrativo que a formaliza instrumento meramente declaratório.
Somente com a Emenda Constitucional nº 88/2015 e a edição da Lei Complementar nº 152/2015, houve alteração de setenta para setenta e
cinco anos da idade para o implemento da aposentadoria compulsória dos servidores públicos.
Em que pese a matéria ser regulamentada por Lei Complementar editada pelo Congresso Nacional, o STF possui entendimento consolidado no
sentido de que, embora a competência para legislar sobre a previdência dos servidores públicos seja concorrente (art. 24, XII, da CRFB/88), a
União tem a competência para editar a lei complementar que funcionará como norma
de caráter nacional para regulamentar a matéria, portanto, aplicável aos Estados, Distrito Federal e Municípios da federação.
Tendo o Sr. EXPEDITO ALVES DA SILVA adquirido seu direito à aposentadoria no dia de seu aniversário de 70 (setenta) anos, em 2013,
anteriormente à alteração constitucional, o mesmo realmente deveria receber prestação pecuniária do Estado do Piauí sem a prestação de
serviços, mas em razão de sua aposentadoria.
Observa-se, portando, verdadeira desorganização administrativa por parte do Estado do Piauí, que sujeita seus servidores à prestação de
serviços além do permitido pelo ordenamento, afrontando ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos
termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se o investigado sobre o arquivamento, bem como o Estado do Piauí e Município de Campo Maior.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 22 de abril de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000054-063/2019
Interessado: Anísio Augusto da Paz
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada de ofício com o fim de apurar possível ato de improbidade administrativa relativa a não cumprimento de
requisição ministerial pelo então diretor do Hospital Regional de Campo Maior, Sr. Anísio Augusto da Paz.
Requisição de documentos expedida nos autos do Inquérito Civil nº 145/2017 (SIMP nº 000260-063/2017), fl. 13, com AR visto à fl. 14.
Manifestação apócrifado destinatário enviada por e-mail, sem a remessa dos documentos necessários, conforme certificado à fl. 19.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo
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decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa,
impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando- se até seu desiderato.
Inconteste que a inércia dolosa em responder as requisições ministeriais configura conduta grave, criminosa e ímproba. A própria Constituição da
República elegeu o Ministério Público como "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127), para isso conferindo ao Parquet os
instrumentos necessários, entre os quais requisitar informações e documentos para instruir os procedimentos de sua competência.
Observou-se, entretanto, não estar demonstrado nos autos que o destinatário do expediente teve ciência inequívoca do que lhe foi requisitado,
com vistas à configuração do elemento subjetivo dolo, necessário para o enquadramento de conduta como ímproba, nos termos do art. 11, da Lei
nº 8.429/92.
Ora, a manifestação atribuída ao gestor do HRCM, enviada via e-mail e apócrifa, não se mostra idônea a demonstrar que teve o mesmo ciência
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inequívoca do expediente ministerial. Some-se a isso certidão à fl. 22 informando que a requisição pessoal não foi recebida pessoalmente pelo
destinatário.
Apregoa o art. 4º da Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em procedimento preparatório ou inquérito civil, ou para o ajuizamento
de ação civil por ato de improbidade administrativa, ARQUIVO a presente notícia de fato em Promotoria de Justiça.
Publique-se em DOEMP, remetendo-se cópia da presente decisão ao noticiado, bem como à direção do HRCM para ciência.
Ultrapassado o prazo recursal sem manejo de instrumento cabível, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP
174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 22 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
PATAC nº 007/2019.000010-063/2019
Procedimento Administrativo em TAC nº 007/2019 (SIMP: 000010-063/2019) Interessado: RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo, instaurado nos moldes do art. 8, I, da Resolução CNMP nº 174/2017 para acompanhar o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta nº 033/2018, celebrado no ICP nº 138/2017.000113-063/2014, no qual se acertou o pagamento de multa e
ressarcimento ao erário decorrente dos fatos objeto do IC referido, nos valores descritos na Cláusula 1ª do TAC visto às fls. 04/06.
Manifestação do interessado vista às fls. 22/39. Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O pagamento dos valores avençados foi devidamente comprovado nos autos. Com efeito, foram multa e ressarcimento parceladas em três
parcelas iguais. Às fls. 08/09 comprovante de pagamento da terceira parcela; às fls. 11/12 comprovante de pagamento da segunda parcela; e às
fls. 14/15, comprovante de pagamento da primeira parcela.
Tem-se, destarte, que o interessado cumpriu as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta nº 033/2018.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente PA, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se via e-mail ao interessado, bem como ao CACOP e E. CSMP,
via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC nº 104/2017.001187-060/2016
DECISÃO
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado em virtude de representação e de termo de declaração subscritos por JARDÊNIA RIBEIRO
DE SOUSA, a qual informou que o profissional médico MARCO ANTÔNIO MIRANDA PEREIRA, lotado no Hospital Regional de Campo Maior/PI,
teria faltado a diversos plantões, importando em prejuízo imediato ao funcionamento do referido hospital.
Em termo de oitiva às fls. 36/38, a noticiante, então diretora do HRCM, informou que, no mês de abril de 2016, o investigado não compareceu
a nenhum dia de plantão e em um dia de maio de 2016 abandonou plantão com três pacientes internados, sendo que um veio a óbito.
Juntou documentos de fls. 08/35 e 53/95.
Às fls. 121/121, extrato de PAD instaurado pela SESAPI com a informação de que o médico investigado faltou sem justificativa aos plantões
de março/2016 e compareceuregularmente aos plantões de abril/2016.
Em nova manifestação, às fls. 176/177, o HRCM, por sua diretora noticiante, informa que o investigado compareceu aos plantões de
abril/2016e faltou aos plantões demarço/2016.Ocorre que, conforme visto à fl. 92, o médico investigado não foi escalado para plantões no
referido mês.
No que tange a fevereiro/2016, informa falta aos plantões dos dias 04, 06, 11, 13, 18 e 20. Ocorre que, conforme escala vista à fl. 10, o médico
investigado não estava de serviço em nenhum dos dias citados, e sim nos dias 23 a 25.
Em relação a maio/2016, informa falta do investigado no dia 20 de junho.
Ocorre que, observando a escala à fl. 08, o investigado estava de serviço nos dias 07, 14 e 28 de maio.
A partir do dia 18/11/2016 o investigado entrou em licença sem vencimentos por 02(dois) anos, conforme fl. 178.
Feito com prazo de investigação já prorrogado em PJ, conforme fls. 219.
Às fls. 239/357 cópia integral do Inquérito Policial nº 0001062-29.8.18.0026, decorrente dos fatos apurados no presente ICP, com promoção de
arquivamento pelo MP.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Compulsando a documentação juntada aos autos, não se vislumbra elementos de informação hábeis ao ajuizamento de ação civil por prática de
ato de improbidade administrativa. É que, conforme se observa do relatório acima descrito, as informações prestadas pela noticiante e então
diretora do HRCM, em seu termo de declaração soam contraditórias aos elementos de informação coligidos ao feito, alguns fornecidos pela
própria noticiante, como os de fls. 176/177.
Ora, ao contrário do que afirmado pela noticiante em termo de oitiva às fls. 36/38, o investigado prestou serviço no mês de abril, conforme
declarado pela própria noticiante às fls. 176/177.
Ficou demonstrado, ainda, que o investigado não compareceu a plantões no mês de março/2016. Entretanto, não foi o mesmo incluído na escala
do mês em lume, conforme visto à fl. 92.
Ainda. As informações dos dias não trabalhados referentes aos meses de fevereiro e maio não correspondem aos dias nos quais estava o
médico investigado escalado para plantão, conforme fls. 08 e 10.
Não se nega que pode ter o médico investigado vindo a faltar a plantão; entretanto, eventual falta deve ser solucionada em sede disciplinar, não
havendo nos autos elementos aptos à responsabilização do investigado por ato de improbidade administrativa, meio severo de
responsabilidade administrativa, cabível somente em situações extremas e excepcionais de desídia administrativa funcional latente, situação não
constatada nos autos.
Assim, pelos motivos expostos, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito civil público, por falta de justa causa para
o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito
Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
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Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC nº 049/2018.000064-063/2018
DECISÃO
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil instaurado de ofício em razão da informação de que o Município de Campo Maior/PI estaria realizando
despesas com pessoal acima de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) de suas receitas correntes líquidas.
Solicitadas informações ao TCE/PI e à Controladoria-Geral do Município de Campo Maior, que mesmo devidamente notificados, mantiveram-se
inertes.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação
de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua
colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando- se até seu desiderato.
No caso em tela, inicialmente o Município de Campo Maior manteve sua despesa de gasto com pessoal acima do limite prudencial estipulado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, qual seja, 51,3% (cinquenta e um vírgula três por cento) da receita corrente líquida até o 3º
quadrimestre de 2017 (fl. 82), permanecendo em desacordo com a lei até o 1º semestre de 2018 (fl. 83).
Em nova pesquisa ao Diário dos Municípios, verificou-se publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, do Município de Campo Maior referente
ao mês de dezembro do ano de 2018 no qual a despesa total com pessoal constava em 48,48% (quarenta e oito vírgula quarenta e oito por
cento) da receita corrente líquida.
Desse modo, contatou-se que o Município de Campo Maior tomou as medidas necessárias ao ajustamento de sua despesa com pessoal, ficando
abaixo de limite de alerta (48,6%), bem como abaixo do limite prudencial (51,3%).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos
termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Junte-se cópia integral dos autos e da presente decisão ao processo
judicial relativo ao tema.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público decorrente de expediente oriundo do MP de Contas, a saber, peças do Processo TC/005208/2015 - prestação
de contas do Hospital Regional de Campo Maior referente ao exercício de 2015. Após fragmentação por fato irregular constatado, restou o
presente ICP a apurar ter o HRCM feito uso de cartas convites para aquisição de bens comuns, em descumprimento à Lei Estadual nº
6.301/2013, que estabelece a modalidade pregão, preferencialmente eletrônico, como obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns.
Segundo descrito no bojo do Acórdão 1582/17, à fl. 86, no exercício apurado verificou-se que 16(dezesseis) licitações foram realizados na
modalidade convite.
Em audiência neste órgão ministerial, os membros da Comissão Permanente de Licitação do HRCM, WASHINGTON CARLOS DA COSTA
ARAÚJO, LUIZ ROBERT PAZ VIEIRA e JOSÉ AUGUSTO ALVES PERES declararam, em suma, que 2015 foi o único ano em que se realizou
licitação por carta convite no HRCM e que atualmente os procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e serviços comuns são realizados
via pregão presencial (fls. 208/209).
Ainda, individualmente ouvidos, os integrantes da CPL informaram desconhecer o conteúdo da Lei 6.301/2013, aduzindo que não se utiliza
pregão eletrônico no HRCM por falta de treinamento e que jamais foram orientados a realizar tal modalidade de pregão.
No ensejo da referida audiência extrajudicial, os membros da CPL celebraram individualmente termos de ajustamento de conduta nos quais se
comprometeram a: i) observar os ditames da Lei Estadual nº 6.301/2013, pelo que somente adotará como modalidade o pregão eletrônico par a
aquisição de bens e serviços comuns pelo HRCM; ii) caso não se consiga realizar pregão eletrônico como modalidade de licitação no HRCM,
adotará o pregão presencial, identificando expressamente a causa da não adoção da modalidade eletrônica; e iii) solicitará por
escrito treinamento e capacitação para a realização de licitações e contratos especificamente por pregão eletrônico, renovando tal solicitação
semestralmente (fls. 213/230).
A Secretaria de Estado da Saúde informou que no último triênio não foram realizados treinamentos para qualificar os membros da Comissão
Permanente de Licitação do HRCM (fls. 245/246).
Feito com prazo de conclusão já prorrogado em PJ.
Impende registrar que o Ministério Público intentou a ACP n.º 0800482-29.2018.8.18.0026, decorrente do IPC 072.2014.00228-063.2014,
almejando, em suma, à confecção e implantação eficiente e permanente de plano de gestão administrativa, orçamentária e financeira destinado à
unidade gestora HRCM - Hospital Regional de Campo Maior, plano que deve viabilizar o acompanhamento eficiente e permanente dos atos
administrativos, orçamentários e financeiros daquela unidade gestora em tempo real pela SESAPI, SEFAZ, CGE e TCE, conforme petição inicial
às fls. 224/233.
O presente ICP, como dito, tem por finalidade identificar potenciais atos de improbidade administrativa quando da gestão do HRCM até dezembro
de 2014.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, impende registrar que o Ministério Público intentou a ACP n.º 0800482-29.2018.8.18.0026, decorrente do IPC 072.2014.00228063.2014,
almejando, em suma, à confecção e implantação eficiente e permanente de plano de gestão administrativa, orçamentária e financeira destinado à
unidade gestora HRCM - Hospital Regional de Campo Maior, plano que deve viabilizar o acompanhamento eficiente e permanente dos atos
administrativos, orçamentários e financeiros daquela unidade gestora em tempo real pela SESAPI, SEFAZ, CGE e TCE, conforme petição inicial
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às fls. 253/261.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Indubitável que, neste afã, poderá o investigado, diante do cenário probatório colhido, anuir e comprometer-se para com o Ministério Público em
adimplir seu dever legal ou, pode ainda, durante a investigação antecipar-se àquele dever, adotando as providências necessárias ao regular
adimplemento legal, cenário que não desfavorece a Sociedade, vez que receberá adequadamente aquilo que faz jus.
O último cenário possível é o desejo do investigado de manter-se, dolosamente, à margem legal, constatado quando, diante de veementes
elementos probatórios de descumprimento legal, nada faz para ajustar-se à lei, hipótese que exige atuação jurisdicional por parte da Sociedade,
juridicamente representada pelo Ministério Público.
No caso posto, tem-se que gestões do HRCM e sua CPL realizaram diversos atos de gestão administrativa à margem legal, notadamente,
relegando dever de cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 6.301/2013, que dispõe:
Art. 1º. Nas licitações para a aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de sua
forma eletrônica.
§ 1o. O pregão deve ser utilizado preferencialmente na sua forma eletrônica, salvo nos casos de inviabilidade, a ser justificada pela autoridade
competente.
Consoante se constata nos autos e registrado em acórdão do TCE/PI, o HRCM, por sua CPL, costumeiramente não cumpria a lei posta,
comportamento administrativo indiscutivelmente irregular e atentatório à probidade administrativa, sendo, ao sentir ministerial, decorrência da
desorganização administrativa noticiada nos autos da ACP n.º 0800482- 29.2018.8.18.0026 e corroborada nos autos do presente ICP,
notadamente pela inércia do Estado ao
não oferecer estrutura e treinamento necessários ao efetivo cumprimento da Lei Estadual nº 6.301/2013.
Ao que se constatou, a praxe administrativa em discussão era herdada e mantida governo após governo estadual, por todos os diretores do
HRCM, gestores públicos que ao assumirem o nosocômio já encontravam a realidade posta sendo executada.
Assim, para se estancar a desorganização administrativa do HRCM diagnosticada nos autos do IPC 072.2014.00228-063.2014 e que também se
revela nos autos do presente ICP, intentou o Ministério Público medida judicial saneadora da irregularidade constatada nestes autos (ACP n.º
0800482-29.2018.8.18.0026), não havendo, por hora, razões para a imputação de atos de improbidade administrativa aos ex-gestores, em que
pese, objetivamente, a possibilidade de imputar-lhes tal responsabilidade.
Sobre o tema, apregoa o art. 22 da LINDB - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei n.º 13.655/2018:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houveremimposto, limitado ou condicionado a açãodoagente. (Incluído pela Lei HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"nº 13.655, deHYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1" HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2018/Lei/L13655.htm#art1"2018)
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"Lei HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2018/Lei/L13655.htm#art1"nº 13.655, deHYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"
HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
(Incluído pela HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"Lei HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1"nº 13.655, deHYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1" HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2018/Lei/L13655.htm#art1"2018)
|Ora, o próprio Estado do Piauí, por sua SESAPI e pelo HRCM, reconheceu não ter oferecido aos membros da Comissão Permanente de
Licitação nenhum treinamento para qualificação dos mesmos (fls. 246/246), pelo que não se pode exigir dos mesmos a conduta de fielmente
cumprir as determinação da Lei Estadual nº 6.301/2013.
Desta feita, sendo os fatos investigados, efetivo produto de má gestão de governos diversos, cujos secretários de Estado da saúde negaram
atuação resolutiva ao caso, atuação que exigiria inconteste força administrativa, financeira e política, não se mostra razoável impor pedido de
responsabilidade administrativa aos membros da CPL
Pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente
decisão.
Publique-se em DOEMP/PI. Cumpra-se. Campo Maior/PI, 22 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
PA TAC 005/2019.000008-063/2019
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo para acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta instaurado com a finalidade de
acompanhar o cumprimento do TAC nº 052/2018, firmado pelo compromitente MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA nos autos do IPC nº
058/2017.333-063/2015, cujo objeto foi a adoção de sanção prevista e lei, frente ao potencial ato de improbidade.
Foi acordado em sede de TAC o pagamento pelo compromissário do valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) a título de
multa, previsto na cláusula 1ª, a, devendo ser recolhida em favor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí em 05
(cinco) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Ainda, firmou o compromisso de reparação de danos fixados no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) na cláusula 1ª, b, a ser recolhido
em parcela única em favor do Município de Campo Maior/PI.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Quanto à multa, juntou o compromissário comprovante do recolhimento mensal em favor do Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí vistos às fls. 08, 09, 15, 18 e 25, respectivamente.
Já no que tange ao ressarcimento do dano, juntou comprovante de pagamento em favos do Município de Campo Maior à fl. 10.
Conforme o exposto, restou provado o cumprimento integral dos termos firmado no TAC nº 52/2019 pelo compromitente,
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
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Comunique-se via e-mail ao interessado, bem como ao E. CSMP, via
Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros
necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA/PI6653
PORTARIA Nº 15/2019
SIMP n° 451-161/2018
OBJETO: Averiguar suposta acumulação ilegal de cargos públicos, em face do sr. Moizés Rodrigues Soares.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, Doutor ADRIANO FONTENELE SANTOS, Titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26,
inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
nº 12 de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários: (i) a de dois cargos de professor, (ii) a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico; e (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO representação entregue a esta Promotoria darem conta que o senhor Moizés Rodrigues Soares supostamente teria cumulado
indevidamente os cargos de vereador e cargo em comissão, quais sejam, Gerência de Obras e Fiscalização - DAM II e Assessor de
Comunicação Ge - II, no período de janeiro de 2013 a julho de 2016;
CONSIDERANDO que é entendimento pacificado na jurisprudência pátria a ilegalidade no acúmulo de cargos eletivos e cargos comissionados,
consoante julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - VEREADOR - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO - CUMULAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO E CARGO COMISSIONADO - VEDAÇÃO PELACONSTITUIÇÃO FEDERALDE 1988 E LEI ÓRGÂNICA MUNICIPAL LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS - INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART.11DA LEI Nº8.429/1992 E
CAPUT DO ART.37DACONSTITUIÇÃO FEDERAL- PENALIDADES DO ARTIGO12, INCISOIIIDA LEI 8429/92 - RECURSO DESPROVIDO.
A lesão aos princípios administrativos contidos no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem prova
da lesão ao erário. Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade. No entanto, no caso o
dolo do agente público ficou evidente já que ciente da ilicitude da cumulação do cargo de Vereador e Cargo Comissionado, vedado
constitucionalmente e pela lei orgânica do Município. Comprovado que o Apelante praticou ato de improbidade administrativa, previsto no caput
do art. 11 da Lei Federal n.º 8.429/92, bem como no artigo 37, caput, da Constituição Federal, deve ser responsabilizado pelas suas ações, no
sentido de ser condenado as penalidades do artigo 12, inciso III da lei 8.429/92, cumulativamente.
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da NOTÍCIA DE FATO, outrora instaurada por esta Promotoria de Justiça, previsto no art. 3º da
Resolução 174/2017 do CNMP, já escoou, sem que tenha sido possível a sua conclusão;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
RESOLVE,com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Resolução nº 23/2007-CNMP, CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria, determinando as seguintes diligências:
01) Registre-se no sistema SIMP e livro próprio.
02) Autue-se as peças já existentes, renumerando-as.
03) Encaminhe-se a presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial, comunique-se ao Conselho
Superior do Ministério Público, ao CACOP, bem como seja fixada no local de costume;
04) Reitere-se notificação nº 67/2019 a sra. Marilda Nogueira Rebêlo Sales;
Nomeio a servidora Stéfani Portela Gomes para secretariar os trabalhos.
Cumpridas as diligências, conclusos os autos.
Esperantina/PI, 22 de Maio de 2019.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
AO ILMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
Sr. Ellen Gera de Brito Moura
Procedimento Preparatório n° 20/2018
SIMP n° 321-161/2018
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 05/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que 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 social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar inclusive o Estado por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
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
Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que ao Poder Público e aos seus órgãos cabe assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, lhes propiciem bem-estar pessoal, social e econômico, ao teor do art. 2º, caput e inciso I, da
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Lei nº 7.853/89;
CONSIDERANDO os princípios contidos no art. 5º, da Constituição Federal, e no art. 4º, inciso III, da Constituição Estadual, que garantem a
igualdade de todos perante a lei;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando-lhe sistema educacional inclusivo em todos os níveis
e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Além de ser função do poder
público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, de acordo com o disposto no artigo 27 e 28, I da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, em seu artigo 28 dispõe:
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) XI - formação e
disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar
habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação; XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
CONSIDERANDO que a Língua Brasileira de Sinais-Libras, bem como outros recursos de expressão a ela associados, são reconhecidos como
meios legais de comunicação e expressão, conforme o que define o art. 1º, da Lei nº 10.436/02;
CONSIDERANDO que segundo a Lei 7853/89, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de
aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência é crime com punição de reclusão
de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa;
CONSIDERANDO que na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pessoa com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e ou altas habilidades/superdotação se integre por si mesma, mas que o ambiente educacional se transforme para possibilitar
essa inserção, ou seja, esteja devidamente preparado para receber a todas as pessoas, indistintamente;
CONSIDERANDO que a Resolução CEE/PI nº 146/2017, em seu artigo 2º, afirma que "Os objetivos da Educação Especial são os mesmos da
Educação Básica, com a utilização de metodologias e recursos pedagógicos específicos, alternativas de atendimentos diferenciados e recursos
humanos capacitados e especializados.".
RESOLVE:
RECOMENDAR à Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Piauí - SEDUC:
a) sejam regularizadas todas as situações referentes a aplicação da legislação pertinente a inclusão e o atendimento dos alunos com deficiência
no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta Recomendação, especialmente a disponibilização de intérprete de LIBRAS as alunas
Taianan Silva Sátiro e Taiane Silva Sátiro, estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional Leonardo das Dores (CEEP), Município de
Esperantina-PI;
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento de ação civil pública cabível, precipuamente para se respeitar as normas constitucionais
(artigos 37, II, V e IX da CF), sem prejuízo de análise de eventual ato de improbidade administrativa.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio de Defesa da Educação e Cidadania.
23 de maio de 2019, Esperantina-PI.
ADRIANO FONETENLE SANTOS
Promotor de Justiça
2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO/PI6655
PORTARIA Nº 33/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) G.A.S. dentro das possibilidades de
quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Converter a Notícia de Fato nº 198/2018 (SIMP 001553-229/2018) no presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a
execução de prestação alimentícia a atender a necessidade da(s) criança(s) G.A.S, determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Após, promova-se demanda judicial para buscar a regular prestação alimentícia.
Matias Olímpio, 21 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA Nº 34/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) M.I.A.S. dentro das possibilidades
de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a fixação de prestação alimentícia a atender a necessidade
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da(s) criança(s) M.I.A.Sdeterminando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Após, promova-se demanda judicial para buscar a regular prestação alimentícia.
Matias Olímpio, 21 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA Nº 35/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução de alimentos em favor da(s) criança(s) A.M.A.C.S. dentro das
possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Converter a Notícia de Fato nº 174/2018 (SIMP 001449-229/2018) no presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a
execução de prestação alimentícia a atender a necessidade da(s) criança(s) A.M.A.C.S., determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Agende-se data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
Matias Olímpio, 21 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA Nº 36/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução de alimentos em favor da(s) criança(s) M. M. C. D., M. L. C. D., e M. L. C.
D. dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Converter a Notícia de Fato nº 146/2018 (SIMP 001265-229/2018) no presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a
execução de prestação alimentícia a atender a necessidade da(s) criança(s) M. M. C. D., M. L. C. D., e M. L. C. D., determinando-se, as
seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Agende-se data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
Matias Olímpio, 21 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 200/2018
SIMP 001555-229/2018
Objeto: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de informações da Sra. Dariana Ferreira Lima em que relata que seu filho - K.R.F.L. não foi registrada pelo suposto pai, tampouco vem cumprindo com a obeigação de prestar alimentos.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos cópias da certidão de nascimento da criança e
comprovante de endereço.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça em solucionar o problema apresentado, pois notificada pela
Promotoria de Justiça não se prontificou a comparecer para dar novos elementos para dar prosseguimento ao caso investigado.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a parte interessada por meio de publicação no Diário Oficial do MP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
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PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 125/2018
SIMP 001170-229/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de informações da Sra. Luciana Alves de Lima em que relata que após a mudança do
medidor de energia de sua residência a tarifa menal ficou mais elevada, tendo obtido a informação que tal fato se deu por conta de valores
consumidos anteriores a troca.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para tomar conhecimento da documentação acostada às fls. 12/39 dos autos
da referida notícia de fato, oportunidade em que deveria manifestar interesse no prosseguimento do feito.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça em solucionar o problema apresentado, pois notificada pela
Promotoria de Justiça não se prontificou a comparecer para dar novos elementos para dar prosseguimento ao caso investigado.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a parte interessada por meio de publicação no Diário Oficial do MP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 195/2018
SIMP 001549-229/2018
Objeto: REVISÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de informações da Sra. Ivanilda dos Santos Pinto em que se busca que o Ministério
Público venha a promover a Majoração de Encargos Alimentícios em favor de seu filho.
Consigna-se que o genitor do menor compareceu a esta Promotoria de Justiça declarou que entrega a título de pensão alimentícia a quantia de
R$ 70,00 (setenta reais) todos os meses desde o nascimento do menor. Sendo juntado comprovantes de pagamento às fls. 10-13.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para manifestar interesse no feito, tendo sido notificada mas nunca
comparecido.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça em solucionar o problema apresentado, pois notificada pela
Promotoria de Justiça não se prontificou a comparecer para dar novos elementos para dar prosseguimento ao caso investigado.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a parte interessada por meio de publicação no Diário Oficial do MP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 197/2018
SIMP 001552-229/2018
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de informações da Sra. Aldelene de Sousa Rodrigues em que relata que nunca
recebeu alimentos por parte de seu genitor, Sr. Francisco dos Santos Rodrigues.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos cópias dos documentos pessoais e de seu
representante legal, comprovante de endereço, e mencionar informações da necessidade de alimentos, uma vez que já constituiu família
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça em solucionar o problema apresentado, pois notificada pela
Promotoria de Justiça não se prontificou a comparecer para dar novos elementos para dar prosseguimento ao caso investigado.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a parte interessada por meio de publicação no Diário Oficial do MP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 192/2018
SIMP 001546-229/2018
Objeto: ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de informações da Sra. Vilma Mota Aguiar em que relata que o pai de seus filhos não
vem cumprindo com a obrigação de prestar alimentos, diante do acordo celebrado nesta Ptromotoria de Justiça e homologado judicialmente.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos cópias dos registros de nascimentos de seus filhos,
e o respectivo comprovante de endereço, além de extrato de conta em que deveria ser depositada a pensão alimentícia .
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça em solucionar o problema apresentado, pois notificada pela
Promotoria de Justiça não se prontificou a comparecer para dar novos elementos para dar prosseguimento ao caso investigado.
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Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a parte interessada por meio de publicação no Diário Oficial do MP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO
Notícia de Fato nº 01/2019
SIMP nº 000005-229/2019
Objeto: CONCESÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após oitiva da Sra. Iranilde de Sousa Marques Aguiar em que relata problemas na concessão de
veículo para que sua neta Laura Cristina Aguiar de Sousa possa se submeter a tratamento médico em Teresina, uma vez que esta é portadora de
cardiopatia congênita, submetida a tratamento médico.
Consigna-se que já tramitou nesta Promotoria de Justiça procedimento relacionado ao mesmo fato, tendo sido o mesmo arquivado ante os
termos consignados pela Prefeitura Municipal de Matias Olímpio no Ofício nº 17/2018, encaminhado a esta Promotoria de Justiça nos autos da Nf
31/2018, informando que a Secretaria de Saúde do município atendeu a solicitação apresentada neste Promotoria em todos os seus termos em
favor da menor Laura Cristina Aguiar de Sousa, bem como se comprometendo a dar continuidade ao atendimento sempre que este se mostrar
necesário.
Notificada, a Prefeitura Municipal informou que atendeu a solicitação apresentada por esta Promotoria em todos os seus termos, em favor da
menor, bem como se comprometeu em dar continuidade a este atendimento sempre que for necessário (fl. 14).
Em certidão, às fls. 21, a Sra. Iranilde de Sousa disse que não tem mais interesse no prosseguimento do feito em decorrência da prestação
regular dos serviços de saúde.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Satisfeita a prestação dentro da presente notícia de fato com a prestação dos serviços pela Prefeitura de Matias Olímpio, bem como da
documentação acostada aos autos, em que demonstra que a denunciante não tem mais interesse no prosseguimento do feito.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Traçadas as razões acima expendidas, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, o que faço com arrimo no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, com a nova redação dada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se, por telefone, a Sra. Iranilde de Sousa Marques Aguiar para, querendo, ofertar recurso, conforme preceitua o art. 4º, § 1º, da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional da Saúde - CAODS.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 23 de maio de 2019.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 01ª PJ DE ESPERANTINA RESPONDENDO PELA PJ DE MATIAS OLÍMPIO

3.18. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS/PI6656
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de seu representante abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo 27, IV da
Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE,
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RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de Polícia,
bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, o RECOMENDADO ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Oeiras, 20 de maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
RECOMENDAÇÃO Nº 04/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de seu representante abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo 27, IV da
Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE,
RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do registro da candidatura dos interessados, pelo prazo de 5 (cinco) dias, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de Polícia,
bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, o RECOMENDADO ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Oeiras, 20 de maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
RECOMENDAÇÃO Nº 07/2019
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de seu representante abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, artigo 141 e artigo 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, artigo 27, IV da
Lei nº 8.625/93, artigo 38, I e IV da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
incluindo a instauração de procedimentos administrativos,
RESOLVE,
RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA providencie a
imediata reabertura do registro da candidatura dos interessados, pelo prazo de 5 (cinco) dias, reiniciando o processo eleitoral;
Destaque- se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conselheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recondução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que preencherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de Polícia,
bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local;
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, o RECOMENDADO ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Oeiras, 20 de maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236

3.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO/PI6657
RECOMENDAÇÃO n° 05/2019
Ref. PROCEDIMENTO ADMISTRATIVO (PA) 11/2019
SIMP 000177-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu membro adian- te assinado, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos
arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei nº8.625/93; art. 201 da Lei Federaln°8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº170/2014,do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente
reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº8.069/90e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº170/2014,do CONANDA, estabelecem que caberá
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ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do ConselhoTutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que, na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº13.824/2019,queconferenovaredaçãoaoartigo132daLeinº8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO que, em Audiência Extrajudicial realizada na Sede da Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, com o fito de prestar
orientações preliminares acerca das eleições unificadas dos membros dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Barro Duro/PI e Passagem Franca do Piauí/PI, no ano de 2019, foi ventilado pelos presentes que, no Município de Barro Duro/PI há, em Lei
Municipal, a previsão de realização de Prova Eliminatória como parte do processo seletivo de escolha dos conselheiros;
CONSIDERANDO a minuta da NOTA TÉCNICA da Comissão Permanente da Infância e Juventude - COPEIJ, integrante do Grupo Nacional de
Direitos Humanos - GNDH, vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça que orienta que na hipótese de o prazo previsto
pelo edital para inscrição de candidatos a
1
STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
conselheiros tutelares estar encerrado, além da retificação pontual do edital, o CMDCA deverá reabrir o prazo de inscrição, que se recomenda
não superior a 5 (cinco) dias, apenas para a inscrição de candidatos que passaram a ter direito à recondução,
emrazãodaalteraçãodoartigo132doECAevigênciaimediatadaLeiFederaln.13.824/19,cumpridos os demais requisitos legais para o acesso ao cargo;
RESOLVE RECOMENDAR:
A(O) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-ANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE BARRO DURO:
Que, diante da nova previsão legal (ECA, art. 132), com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, seja providenciada a imediata reabertura do prazo de registro da candidatura dos interessados, no prazo não superior de 05 (cinco) dias úteis, por
meio de aditivo ao Edital, a fim de que todos os cidadãos que tiverem interesse na participação no Processo de Escolha do Conselho Tutelar e
não somente para eventuais prejudicados pela redação anterior do art. 132 do ECA, privilegiando- se, assim, o princípio constitucional da impessoalidade, disposto no art. 37da Constituição Federal, inclusive deixando clara, na oportunidade, a previsão de realização de Prova
Eliminatória como parte do processo seletivo de escolha dos conse- lheiros, em consonância com a legislação de regência do Munícipio de
Barro Duro;
Repise-se que tal reabertura não deve ser restringir aqueles Conse- lheiros Tutelares que não se candidataram por entender que a recon- dução
ensejaria terceiro mandato eleitoral, mas sim a todos que pre- encherem os requisitos do artigo 133 do ECA e da lei municipal local, de forma a
ampliar a participação democrática no pleito;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos mem- bros do Conselho Tutelar,bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local.
A presente Recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema, não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supra mencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, o(a)RECOMENDADO(A)ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo
implicar na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infra constitucionais em
vigor.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministé- rio Público do Estado do Piauí (MPPI) para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do MPPI (DOEMP/PI), para amplo controle social, e ao Centro de Apoio Operacional (CA- ODIJ), em arquivo editável (word etc.), para
ciência, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinado eletronicamente, para conhecimento, con- forme disposto no
art.6º,§1º, da Resolução n.001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente Notificação Recomendató- ria aos autos da PA respectivo para acompanhamento do seu
cumprimento, bem como no mural da PJBD para ampla publicidade.
De Teresina para Barro Duro/PI, 15 de maio de 2019.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI
RECOMENDAÇÃO n° 06/2019
Ref. PROCEDIMENTO ADMISTRATIVO (PA) 12/2019
SIMP 000176-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos
arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), e
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônimo, não jurisdicional, essencial ao Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, concebido na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil e encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do pleito;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.696/2012 promoveu diversas alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assegurando direitos sociais e determinando que a partir do ano de 2015 os membros do Conselho Tutelar devem ter seus representantes eleitos
em um processo unificado de escolha, em todo o território nacional;
CONSIDERANDO que, por força do art. 7º da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por obrigação publicar o edital convocatório do pleito de escolha com 06 (seis) meses de antecedência à data prevista para sua
realização;
CONSIDERANDO o caráter normativo e vinculante das deliberações e resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente já
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp. nº 493811/SP1;
CONSIDERANDO que o art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, estabelecem que
caberá ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incisos VIII e XI, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que, na data de 09.05.2019, restou promulgada a Lei nº 13.824/2019, que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de
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escolha;
CONSIDERANDO já está em vigor a Lei nº 13.824/2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
conselheiros tutelares para vários mandatos;
CONSIDERANDO que, em Audiência Extrajudicial realizada na Sede da Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, com o fito de prestar
orientações preliminares acerca das eleições unificadas dos membros dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Barro Duro/PI e Passagem Franca do Piauí/PI, no ano de 2019, foi ventilado pelos presentes que, no Município de Passagem do Piauí, o prazo
para o registro de candidaturas ao cargo de Conselheiro Tutelar ira até o dia 22 de maio de 2019;
CONSIDERANDO a minuta da NOTA TÉCNICA da Comissão Permanente da Infância e Juventude - COPEIJ, integrante do Grupo Nacional de
Direitos Humanos -GNDH, vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça que orienta que na hipótese de o prazo previsto
pelo edital para inscrição de candidatos a conselheiros tutelares estar encerrado, além da retificação pontual do edital, o CMDCA deverá reabrir o
prazo de inscrição, que se recomenda não superior a 5 (cinco) dias, apenas para a inscrição de candidatos que passaram a ter direito à
recondução, em razão da alteração do artigo 132 do ECA e vigência imediata da Lei Federal n. 13.824/19, cumpridos os demais requisitos legais
para o acesso ao cargo;
RESOLVE RECOMENDAR:
A(O) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE PASSAGEM FRANCA
DO PIAUÍ:
Que, diante da nova previsão legal (ECA, art. 132), com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, considerando que
as inscrições para o Processo de Escolha do Conselho Tutelar ainda se encontram em aberto, seja assegurado o não impedimento de
inscrição e de indeferimento de candidatura de candidato a conselheiro tutelar em razão de mandatos consecutivos;
Que seja dada ampla divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como dos locais de votação, por meio de
cartazes a serem afixados em unidades do CRAS/CREAS, CAPS, UBS, hospitais, escolas, centros de educação infantil, clubes, delegacias de
Polícia, bem como sejam feitas divulgações matérias em jornais, blogs e rádios local.
A presente Recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema, não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 72 (setenta e duas) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
FICA, desde já, o(a) RECOMENDADO(A) ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo
implicar na propositura de Ação Civil Pública, bem como na adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do MPPI (DOEMP/PI), para amplo controle social, e ao Centro de Apoio Operacional (CAODIJ), em arquivo editável (word etc.), para
ciência, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinado eletronicamente, para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente Notificação Recomendatória aos autos da PA respectivo para acompanhamento do seu
cumprimento, bem como no mural da PJBD para ampla publicidade.
De Teresina para Barro Duro/PI, 15 de maio de 2019.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Barro Duro,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236

3.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA/PI6658
PORTARIA Nº 22/2019
(INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 010/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante legal com atuação na Promotoria de Justiça da comarca de Luís
Correia, no uso das atribuições que são lhe conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 25, inc. IV, alínea "a" da Lei nº 8.625/93, Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais
e dos interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil, ação civil pública e ação pela prática de improbidade
administrativa, para a proteção da ordem jurídica e dos princípios constitucionais da administração pública expresso no art. 37 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §5º da Lei nº 12.830/13, quando diz que a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato
fundamentado;
CONSIDERANDO que, conforme art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), além
das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério Público:
XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a
indisponibilidade da persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo:
a) ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos policiais, civis ou militares, ou prisionais;
b) requisitar providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso do poder;
c) ter livre acesso a quaisquer documentos relativos às atividades policiais;
d) requisitar informações sobre o andamento de inquéritos policiais, bem como sua imediata remessa, caso já esteja esgotado o prazo
para a sua conclusão;
e) ser informado de todas as prisões realizadas na sua jurisdição;
f) requisitar à autoridade competente a abertura de inquérito para apuração de fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
g) promover a ação penal por abuso de poder;
h) requisitar, sempre que necessário, o auxílio de força policial.
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 312-GDG/2019, que tem como objeto a designação do Delegado de Polícia MAIKON KAESTNER, titular
da Delegacia de Polícia Civil de Luís Correia, para responder pela Delegacia de Buriti dos Lopes, afastando o mesmo das atividades de sua
titularidade, e o teor da Portaria nº 313-GDG/2019, designando o Delegado de Polícia CHRISTIAN CASTRO MASCARENHAS, para responder
pela Delegacia de Polícia Civil de Luís Correia;
CONSIDERANDO a necessidade de compreender a lógica dos referidos atos, tendo em vista que se afastou da titularidade de suas atividades
um Delegado de Polícia que atuava em uma Delegacia de Polícia (LUIS CORREIA) com grande volume de procedimentos policiais, para
responder por uma Delegacia de Polícia (BURITI DOS LOPES), que em tese tem estatisticamente um menor volume de procedimentos,
promovendo uma quebra de continuidade administrativa;
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CONSIDERANDO que eventuais vícios de motivação das Portarias nº 312-GDG/2019, e 313-GDG/2019, desafiam a responsabilização dos
responsáveis por atos de improbidade administrativa e ajuizamento das medidas cabíveis para a promoção da nulidade dos referidos atos;
RESOLVE Instaurar o presente Inquérito Civil para apurar a eventuais vícios de motivação das Portarias nº 312-GDG/2019, e 313-GDG/2019, se
constatada irregularidade, buscar a responsabilização dos responsáveis por atos de improbidade administrativa e ajuizamento das medidas
cabíveis, determinando, desde já as seguintes providências:
Nomear, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras Bianca Linhares Santos, Mariane Katrine Gomes de Araújo Barreto e
Natalia de Brito Nascimento;
Seja fixado o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em havendo
necessidade, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
Afixe-se cópia da Presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, bem como encaminhe-se cópia da Presente Portaria ao Diário Oficial
do Ministério Público para fins de publicação;
Oficiar o Delegado Regional de Parnaíba, responsável pela gestão regional das delegacias (LUIS CORREIA E BURITI DOS LOPES), para
prestar informações sobre os critérios adotados para a referida propositura das movimentações de delegados objeto das Portarias nº 312GDG/2019, e 313-GDG/2019, informando se existem atos internos propondo as mencionada designações ou se todos os atos foram praticados
isoladamente pelo Delegado Geral de Polícia Civil do Estado.
Expedientes Necessários.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Luís Correia, 13 de maio de 2019.
GALENO ARISTÓTELES COÊLHO DE SÁ
Promotor de Justiça

3.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA/PI6659
Promotoria de Justiça de Paulistana - PI
Edital 013/2019, o Promotor de Justiça, Dr. Paulo Maurício Araújo Gusmão, titular da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, por título e
nomeação legais, na forma do art. 4º, II, da Resolução 174/2017 do CNMP, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem,
que foi procedido o arquivamento dos autos da Notícia de Fato nº 013/2018, cujo procedimento foi instaurado através de representação
formulada 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro/BA solicitando avaliação do atendimento prestado ao paciente Danielson Gabriel da Silva, bem
como apurar se existe irregularidade de política pública de assistência à saúde mental no seu município. Nesse contexto, considerando que o art.
4º, II, da Resolução 174/2017 do CNMP estabelece que a Notícia de Fato será arquivada quando o fato narrado já se encontrar solucionado, por
não restar outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria de Justiça a serem tomadas, e não sendo o caso de instauração de
procedimento preparatório ou inquérito civil público, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, nesta Promotoria. Paulistana/PI,
28 de fevereiro de 2019.

3.22. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI6661
Referente aos autos Nº. 000023-065/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato autuada através de informação prestada pelo Sr. Rafael Bruno Mariano da Silva, acerca de descarte de lixo
proveniente de abatedouro de frango no estabelecimento comercial localizado próximo a sua residência, causando possíveis danos à saúde
pública.
Diante dos fatos, foi expedido Oficio Nº. 017-03/2019, endereçado a Diretora da Vigilância Sanitária do Município de Parnaíba-PI, solicitando a
realização de vistoria no citado estabelecimento, localizado na Rua Armando Cajubá, Nº 2589, Bairro Ceará, Município de Parnaíba-PI, a fim de
que fosse constatado o eventual funcionamento irregular de abatedouro de frango no local.
Considerando que, em resposta a solicitação acima, através do Oficio Nº. 009/2019-VISA, com auto de infração sanitária em anexo, foi
constatado via documentação, bem como por meio de fotos que o estabelecimento fora interditado pela Vigilância Sanitária no dia 16 de abril de
2019, ficando acertado ainda, que o estabelecimento somente poderia voltar a funcionar após a devida adequação do mesmo às exigências
dispostas na Portaria SDA/MAPA 210/1988, que regulamenta tecnicamente a inspeção tecnológica e higiênico sanitária de carne de aves.
Portanto, através de diligências realizadas pelo órgão de fiscalização Municipal, detentor de tal legitimidade, foram tomadas as providências
necessárias, sanando assim, possíveis danos à saúde pública, através das atividades irregularidades do citado estabelecimento.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, tendo em vista o objeto deste ter sido solucionado conforme
disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP 174/2017, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de
prova.
Notifique-se a parte interessada, para comunicação da decisão de arquivamento e, assim entendendo, apresentar recurso, conforme art. 4º, da
Resolução CNMP 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Parnaíba/PI, 27 de maio de 2019.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PromotordeJustiça

4. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

4.1. EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 6636
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n°13/2019.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ/ FUNDAÇÃO HUMBERTO REIS DA SILVA- FUNDALEGIS/ CNPJ n°07.422.353/0001-29;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura/ Themístocles Sampaio Pereira Filho/ Ivanária do Nascimento Alves Sampaio.
OBJETO: Cessão de espaço na grade de programação da TV Assembleia para veiculação do Programa "MP-TV".
VIGÊNCIA: 36 meses, a partir da data da publicação.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n°8.666/1993 e suas alterações,
DATA DA ASSINATURA:28 de março de 2019.
TABELA UNIFICADA:920385.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0378.0001017/2019-46.
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