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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA6736
ATA da REUNIÃO da COMISSÃO ELEITORAL de eleição para o cargo de PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA.
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede do Ministério Público localizada na Rua Lindolfo Monteiro, n. 911,
Bairro de Fátima, reuniu-se a COMISSÃO ELEITORAL instituída nos termos do art. 8º, §§ 3º e 6º. da Lei Complementar estadual nº. 12/93 e
EDITAL PGJ nº 36, publicado no Diário Eletrônico do MPPI, de 2 de maio de 2019, formada pelos PROCURADORES DE JUSTIÇA, Antonio de
Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques e Alípio de Santana Ribeiro, para analisar os requerimentos de registro de candidatura à
lista tríplice, para escolha do Procurador Geral de Justiça, biênio julho/2019 a julho/2021. Consoante EDITAL citado, fixado o prazo de inscrição
para o período de 20 a 29 de maio de 2019, no horário de 8.00 às 17.00 hs na sede/MP da rua Álvaro Mendes, nº. 2294, centro/norte e de 8.00
às 14.00 hs, na sede/MP da rua Lindolfo Monteiro, nº. 911, bairro de Fátima. Inscreveram-se no prazo legal, o Procurador de Justiça, HUGO DE
SOUSA CARDOSO, que comprovou contabilizar 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de efetivo exercício na carreira do
Ministério Público; Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, que comprovou possuir 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e
06 (seis) dias de efetivo exercício na carreira e Promotora de Justiça CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, que comprovou 23 (vinte e
três) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de efetivo exercício na carreira. Todos anexaram ao pedido CERTIDÃO do tempo de serviço na
carreira ministerial e CERTIDÃO da Corregedoria Geral do Ministério Público, atestando inexistência de Processo Administrativo Disciplinar ou
que hajam sofrido penalidades no exercício da função ministerial. O Promotor de Justiça FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR, protocolou
REQUERIMENTO de inscrição em 29.5.2019, às 14:40 hs. na sede/centro do Ministério Público, mas não anexou Certidão do tempo de serviço e
Certidão da Corregedoria Geral do Ministério Público, como exigem os artigos, 8º. da Lei Complementar nº. 12/93, 70 e 71, da Resolução CPJ/PI
nº. 04, de 16.4.2018, republicada no Diário Eletrônico do MPPI nº.315, de 8.1.2019 e EDITAL |PGJ nº. 36, publicado no Diário Eletrônico do
MPPI, de 2 de maio de 2019. Pela Comissão Eleitoral foram DEFERIDOS os REQUERIMENTOS do Procurador de Justiça HUGO DE SOUSA
CARDOSO, Promotores de Justiça, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA e de PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, por
preencherem os requisitos legais.
INDEFERIDO o requerimento do Promotor de Justiça FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR, por não anexar ao pedido a documentação
necessária, nos termos das disposições legais acima citadas. Sem outro assunto, foi encerrada a reunião, do que para constar lavrou-se a
presente ATA que vai assinada pelos membros da Comissão Eleitoral.
Antonio de Pádua Ferreira Linhares
Procurador de Justiça (Presidente Comissão)
Teresinha de Jesus Marques
Procuradora de Justiça (Secretária da Comissão)
Alípio de Santana Ribeiro
Procurador de Justiça (Membro da Comissão)

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI6725
PORTARIA PGJ/PI Nº 1406/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ELIS MARINA LUZ CARVALHO, Técnica Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 221, lotada junto à
Coordenadoria de Licitações e Contratos, para exercer as atribuições atinentes ao cargo de Assessor para Gerencimanto de Licitações (CC-06),
em substituição ao servidor Cleyton Soares da Costa e Silva, enquanto durar suas férias, no período de 15 a 26 de maio de 2019, com efeitos
retroativos ao dia 15 de maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1407/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 1259/2019, para constar o seguinte: "CONCEDER à servidora DANIELE GOMES DOS SANTOS, matrícula nº
333, 02 (dois) dias de folga, para serem fruídos nos dias 14 e 21 de junho de 2019, referente 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), 28 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1408/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no Ofício nº 23/2019-CEAF/MPPI, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Cidadania e da Saúde, e as palestrantes CRISTIANE MARIA FERRAZ DAMASCENO MOURA FÉ, TATIANA VIEIRA CHAVES e ANA
MARIA MENESES NEIVA EULÁLIO AMORIM, para participarem do Seminário de Integração em Saúde, dias 04 e 05 de junho de 2019, em
Esperantina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1409/2019
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 JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, para atuar no
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Processo nº 0000340-77.2019.8.18.0073, em trâmite na Comarca de São Raimundo Nonato, com efeitos retroativos ao dia 13 de maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de maio de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1420/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas
pelo artigo 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR oPromotor de JustiçaRaimundo Nonato Ribeiro Martins Junior,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Batalha, de 17 de junho a 06 de julho de 2019, em razão das férias
do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1426/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas
pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,em conformidade com o Ato PGJ nº 835/18,
CONSIDERANDO, a suspensão das férias da Promotora de Justiça LIANA MARIA MELO LAGES,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos retroativos,a partir do dia 17 de maio de 2019, a Portaria PGJ nº 1035/2019, que designouoPromotor de JustiçaELÓI
PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR,titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 56ª
Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 a 31 de maio de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1427/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDIO a interrupção das férias do Corregedor-Geral do Ministério Público, LUIZ FRANCISCO RIBEIRO,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria 1269/2019 para constar o seguinte: DESIGNAR a Procuradora de Justiça LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO,
Corregedora-Geral Substituta para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí, de
05 de maio a 04 de junho de 2019, em razão de férias do Corregedor-Geral.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1434/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas no
art. 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOque, nos termos do Ato PGJ/PI nº 835/2018,a primeira substituição da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina compete à titular
da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, que encontra-se substituindo a 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, no período de 27 de maio a 08
de junho de 2019 nos termos da Portaria PGJ/PI nº 1139/2019;
CONSIDERANDO, ainda, que a segunda substituição daquela Promotoria de Justiça compete ao membro titular da 24ª Promotoria de Justiça de
Teresina, que atualmente exerce, com exclusividade, o cargo de Subprocuradora de Justiça Administrativa,
RESOLVE
DESIGNAR, em caráter excepcional,a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLÊTO para, com prejuízo das atribuições da
Promotoria de Justiça de Palmeirais, responder pela 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, no período de 03 de junho a 02 de julho de 2019, em
razão das férias da titular, sem prejuízo de sua atuação perante a Junta Recursal do Procon.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1437/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, 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,
CONSIDERANDO a suspensão das férias do Promotor de Justiça Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento, por intermédio da Portaria
PGJ/PI nº 1436/2019
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1369/2019, que designou 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.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1438/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, 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,
CONSIDERANDO a suspensão das férias do Promotor de Justiça Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento, por intermédio da Portaria
PGJ/PI nº 1436/2019,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 39ª Promotoria de Justiça de Teresina,
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.
Revoga-se a Portaria PGJ/PI nº1370/2019.
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 409 Disponibilização: Quinta-feira, 30 de Maio de 2019 Publicação: Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1444/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de
Teresina, para atuar nas audiências de atribuição da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para os dias 29 e 30 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), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1447/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora TATIANA MELO DE ARAGÃO XIMENES, matrícula nº 15296, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de folga, para serem fruídos nos
dias 24 e 27 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), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1448/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora BRUNNA GABRIELLE ALMEIDA FONSECA, matrícula nº 15302, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de folga, para serem fruídos
nos dias 24 e 27 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), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1449/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora FABIA DE BRITO LIMA, matrícula nº 15490, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de folga, para serem fruídos nos dias 24 e 27 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), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1450/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora ERICA PATRICIA MARTINS ABREU, matrícula nº 371, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de folga, para serem fruídos nos dias
21 e 24 de junho 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), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1452/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas
pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,em conformidade com o Ato PGJ nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR aPromotora de JustiçaGABRIELA ALMEIDA DE SANTANA,titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, de 03 a 26 de junho de 2019, em razão das férias
do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1459/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas
pelo artigo 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 1373/19, para constar o seguinte: DESIGNARoPromotor de JustiçaGLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E
SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Barras, de
17 de junho a 06 de julho de 2019, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1460/2018
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a solicitação realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor CLÉRISTON DE CASTRO RAMOS, Analista Ministerial - Área Orçamento, para participar das reuniões e capacitações em
PPA, LDO, LOA e em Construção e Análise de Indicadores, promovidas pela Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1461/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos retroativos ao dia 03 de maio de 2019, a Portaria PGJ nº 530/2019, que designou o Promotor de Justiça FRANCISCO
DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR para exercer o cargo de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de
Oeiras.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1462/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o art. 18 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será designado um
Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 822/2018, que regulamenta as atribuições de Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para exercer o cargo de
Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Oeiras, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1463/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora THUANY DE SOUSA FRANÇA,assessora ministerial, lotada junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, para, sem
prejuízo de suas funções, exercer as atribuições atinentes ao cargo de Assessor Administrativo do Procurador-Geral de Justiça (CC-08), em
substituição ao servidor Pedro Henrique Gomes do Nascimento, no período de 05 a 19 de junho de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1464/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais, e
considerando as indicações contidas no Ofício nº 56/2019-CPPT, oriundo da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos,
R E S O L V E:
DESIGNAR servidores para atuarem como gestores de Convênios e Termos de Cooperação no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
conforme Anexo Único da presente Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
ANEXO ÚNICO
Instrumento

Instituição

Vigência

Gestor(a)

Matrícu
la

Termo de Adesão ao Acordo de
Cooperação n°47/2018- CNJ e
CNMP

Conselho Nacional do Ministério
Público- CNMP e Conselho
Nacional de Justiça-CNJ

05 anos, 17 de dezembro de 2018 a 27
de dezembro de 2023

Fernanda
Santos Sousa
Lima

118

Acordo de Cooperação Técnica

Corregedoria Regional EleitoralCRE

08 de fevereiro de 2019 a 07 de
fevereiro de 2024

Lízia Raquel
Policarpo
Gramosa

123

Acordo de Cooperação Técnica
n°005/2019

Prefeitura Municipal de Corrente

11 de abril de 2019 a 10 de abril de
2020

Kelmer Said
Melo

15491

Convênio n°34/2019 (Numeração
TJPI)

Tribunal de Justiça do Piauí

5 anos, 10 de abril de 2019 a 10 de
abril de 2024

Kelmer Said
Melo

15491

Acordo de Cooperação Técnica
n°008/2019

Consulado Americano

60 (sessenta) meses, 11 de abril de
2019 a 11 de abril de 2024

Kelmer Said
Melo

15491

Acordo de Cooperação Técnica
n°004/2019

Conselho Regional de NutriçãoCRN

02 de maio de 2019 a 01 de maio de
2024

Kelmer Said
Melo

15491

Convênio n°11/2019

Escola Superior de Advocacia

07 de maio de 2019 a 06 de maio de
2023

Bruno Santos
Lima

15388
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Secretaria de Saúde do Estado do
Piauí-SESAPI

Prazo de duração da Etapa de Exame
Higidez Físico e Mental

Ana Caroline
L e m o s
Marques

15318

Convênio n002/2019

Banco Bradesco AS

24 meses, a partir da data de
assinatura- 20 de maio de 2019 a 19 de
maio de 2021

Kelmer Said
Melo

15491

Convênio n°12/2019

Faculdade Única de Ipatinga

48 meses, a partir data de assinatura,
16 de maio de 2019 a 15 de maio de
2023

Bruno Santos
Lima

15388

Acordo de Cooperação Técnica
n°15/2019.

Secretaria de Administração e
Previdência do Estado do PiauíSEADPREV

12 meses, a partir da data de
assinatura.

Ana Caroline
L e m o s
Marques

15318

Termo de Cessão de Bens- ACT
n°06/2019

Prefeitura Municipal de Teresina

Vigência do instrumento original

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Acordo de Cooperação Técnica
n°13/2019.

Assembleia Legislativa do Estado
do Piauí

36 meses, a partir da data da
publicação

E d i g a r
Nogueira
Brandão Neto

15092

Acordo de
n°16/2019

Cooperação

PORTARIA PGJ/PI Nº 1465/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das suas atribuições legais, e
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000761/2019-71,
RESOLVE
DESIGNAR o militar FRANCISCO LEANDRO MELO para realizar a segurança do evento "MP EM AÇÃO, PROCON ITINERANTE", dias 26 e 27
de abril de 2019, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1466/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das suas atribuições legais, e
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000821/2019-03,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, Analista Ministerial, para realizar oitiva de noticiados no âmbito de
Procedimentos Investigatórios Criminais autuados na Procuradoria Geral de Justiça, na sede das Promotorias de Justiça de Barro Duro e São
Félix do Piauí, dia 24 de abril de 2019, com efeitos retroativos à data mencionada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1467/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000546/2019-56, e com fulcro no artigo 30
da Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, e no Ato PGJ nº 352/2013,
RESOLVE
CONCEDER à servidora SAYARA DE SOUSA BRITO, Técnica Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 399, Adicional de Qualificação no
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em virtude do título de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial, com efeitos retroativos ao dia
26 de março de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de maio de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI6714
PORTARIA Nº 169/2019
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 investigação de paternidade, conforme disciplina
art. 201, III do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar o registro de filiação paterna em favor da(s) criança(s) M. F. S.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar o registro de filiação paterna e atender a necessidade
da(s) criança(s) M. F. S., determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Designo data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
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Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 29 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 170/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade das pessoas idosas - Lourenço Abel Elias da Cruz e Antonia da Conceição Filha
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 123/2018 (SIMP 000822-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade das pessoas idosas - Lourenço Abel Elias da Cruz e Antonia da Conceição Filha.
CONSIDERANDO a verossimilhança das alegações e a necessidade da continuidade do procedimento.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 123/2019 (SIMP 000822-310/2019) 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) Oficie-se ao CREAS para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, as ações realizadas no intuito de proteção aos direitos do idoso,
apresentando sugestão de dois filhos ou familiares para uma eventual proposição de Tomada de Decisão Apoiada (art. 1.783-A do Código Civil).
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 29 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIANº 171/2019
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 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 as visitas aos órgãos públicos do Município de Pedro Laurentino realizadas durante o Projeto "Promotoria Itinerante: Ações
Cidadãs Mais Perto de Você", verificando a precária estrutura do Conselho Tutelar do Município de Pedro Laurentino;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e Adolescente determina que devam ser destinadas dotações orçamentárias anuais pela Prefeitura
Municipal para a manutenção do Conselho Tutelar e de Direitos;
CONSIDERANDO que, conforme art. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e
a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no
art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;
RESOLVE:
01 - INSTAURAR Inquérito Civil para apuração dos fatos relacionados à carência da estrutura física, bem como dos equipamentos mínimos
necessários ao funcionamento e bom desempenho das funções do Conselho Tutelar de Pedro Laurentino.
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
Designo o dia 3 de junho de 2019, às 09 horas, durante a ida desta Promotoria de Justiça aquele Município (em continuidade ao Projeto
Promotoria Itinerante: Ações Cidadãs Mais Perto de Você) para tentativa de celebração de termo de ajuste de conduta, na forma de aparelhar o
Conselho Tutelar de Pedro Laurentino.
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 instauração deste Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e ao Centro de
Apoio Operacional da Infância e da Juventude - CAODIJ.
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, 29 de maio de 2019.
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 017/2019.
SIMP 000095-310/2018.
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, após conversão da Notícia de Fato nº 024/2018, visando acompanhar a situação
de vulnerabilidade da menor N. R. M. L., diante de relatório oriundo de expediente protocolado na sede desta Promotoria de Justiça proveniente
da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Osasco/SP (fls. 03/31).
Solicitada informações atualizadas, o Conselho Tutelar de São João do Piauí emitiu novo relatório em que informa que que a menor, sob
investigação, não se encontra mais em situação de vulnerabilidade, e que se encontram residindo com sua mãe, no Estado de São Paulo (fls.
40).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa do minucioso relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí, a menor acima mencionadas, não se encontra mais em
situação de vulnerabilidade, ressaltando que:
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"... O Conselho Tutelar foi até a residência onde Nathalia estava morando (...) fomos informados por sua avó materna (...) que Nathalia desde o
mês de Dezembro de 2017 já tinha voltado para São Paulo para morar com sua mãe (...) Que sempre fala com sua neta, onde tem informações
que a mesma está estudando e o convívio em família tem sido de harmonia". (fls. 40).
Verifica-se a perda do objeto do presente procedimento, pelo fato de o investigado não mais se encontrar em situação de vulnerabilidade, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da perda de seu objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 30 de maio de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI6715
Portaria MP/Nº 02 /2019
Procedimento Administrativo 02 /2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON GOMES PEREIRA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8°, da Resolução nº 174/CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função
de um ilícito específico;
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário é uma instituição que desempenha funções jurisdicionais e administrativas;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da prestação do serviço Judiciário no tocante ao julgamento dos processos criminais,
ações socioeducativas e medidas protetivas de urgência sob a atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento pelo Ministério Público do julgamento dos processos criminais, tendo em vista a
ocorrência da prescrição mesmo depois de iniciada a ação penal, inclusive na forma retroativa, e também a concessão de liberdade provisória,
revogação de prisão preventiva de presos pela demora da prática de ato processual;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar os processos criminais com prioridade definida na Lei, tais como crimes sexuais, crimes contra
minorias, crimes contra mulher na forma da Lei Maria da Penha, crimes contra idosos, crimes contra deficientes, infrações penais que envolvam
pessoas públicas como prefeitos, secretários municipais e deputados estaduais etc;
CONSIDERANDO que o acompanhamento tem o objetivo de auxiliar o órgão julgador no cumprimento dos prazos processuais, demora no
trâmite dos processos entre gabinete do juiz e Secretaria e mesmo demora no retorno dos autos quando enviados a órgãos externos, como a
Polícia;
RESOLVE instaurar, sob sua presidência, o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2019, para acompanhar a tramitação dos processos
criminais, ações socioeducativas e medidas protetivas de urgência em trâmite na Comarca de Uruçuí-PI.
DETERMINA-SE:
a autuação do procedimento;
aos assessores da 1ª Promotoria Criminal de Uruçuí-PI se dirijam à Secretaria da Justiça para realizarem, mediante autorização do Diretor do
Fórum, juiz Rodrigo Tolentino, o levantamento nos sistemas virtuais de acompanhamento processuais e nos arquivos físicos da Comarca, do
estágio atual de cada processo criminal, a fim de apresentar diagnóstico do objeto do Procedimento, devendo juntar aos autos relatório do
trabalho;
à Secretaria do Ministério Público de Uruçuí a verificação no SIMP da existência de ferramenta que auxilie no acompanhamento dos prazos
processuais de cada processo judicial, devendo, se necessário, recorrer ao Setor de Tecnologia da Informação do Ministério Público;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais - CAOCRIM e para a Corregedoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, para conhecimento.
Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do Procedimento Administrativo.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Uruçuí/PI, 27 de maio de 2019
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor de Justiça de Uruçuí/PI
Portaria MP/Nº 03 /2019
Procedimento Administrativo 03 /2019
O PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON GOMES PEREIRA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8°, da Resolução nº 174/CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função
de um ilícito específico;
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário é uma instituição que desempenha funções jurisdicionais e administrativas;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da prestação do serviço Judiciário no tocante ao julgamento das ações socioeducativas,
uma vez que a demora de sua conclusão faz com que muitas vezes o processo perca o seu objeto, seja pelo fato advento da maioridade e
envolvimento em outros crimes, seja por ultrapassarem a idade de 21 anos, não sendo mais sujeitos à aplicação do ECA;
CONSIDERANDO que a adolescência é uma etapa da vida que como parte do processo de amadurecimento e desenvolvimento da pessoa
humana precede o estágio da vida adulta e é caracterizada como um período de profundas transformações, tais como: a) transformação física do
corpo (determinam o comportamento sexual e interferem no desenvolvimento emocional, relacional e social); b) instabilidade emocional e
psicológica pela perda da condição de dependência infantil, mas, ao mesmo tempo, sem a necessária segurança e equilíbrio que devem marcar a
condição adulta; c) medo e insegurança enfrentados com forma de se auto-afirmar frente ao universo adulto que o intimida e ameaça; d) busca
por uma identidade própria, associando-se a grupo em busca de apoio para o seu modo de pensar, seus gostos e interesses, muitas vezes
conflitantes com os valores da família e da sociedade;
CONSIDERANDO que nos BOCs, AAIF e RI raramente um adolescente se envolve logo no primeiro cometimento de um ato infracional em
alguma conduta grave ou, menos ainda, muito grave, sendo certo afirmar que é a partir de pequenos atos ilícitos ou que denotem desvio de
conduta que o adolescente ingressa numa trajetória de práticas de atos infracionais;
CONSIDERANDO que a Lei 12.594/12 (Lei do SINASE), em seu art. 37, prevê que o Ministério Público intervirá, sob pena de nulidade, no
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procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames
legais e regulamentar;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 201 do ECA, compete ao Ministério Público promover e acompanhar os procedimentos relativos às
infrações atribuídas a adolescentes;
CONSIDERANDO que o acompanhamento tem o objetivo de auxiliar o órgão julgador quanto ao cumprimento dos prazos processuais, demora
no trâmite dos processos entre gabinete do juiz e Secretaria e mesmo demora no retorno dos autos quando enviados a órgãos externos, como a
Polícia;
CONSIDERANDO que tramita nesse Núcleo de Promotorias o Inquérito Civil 11/2015 instaurado em conjunto pela 1ª e 2ª Promotorias de Justiça
de Uruçuí, com o objetivo de analisar a necessidade de o Município de Uruçuí-PI adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às
disposições das Leis Federias citadas na portaria, em especial o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE ( Lei nº
12.594/2012);
CONSIDERANDO que a Lei do SINASE (Lei Fed. 12594/12) e a Resolução 119/2006 do CONANDA, trazem desdobramentos, novos
compromissos e novas responsabilidades na desafiadora tarefa de dar efetividade à Doutrina da Proteção Integral e à consolidação de uma
política capaz de assegurar dignidade, respeito e promoção para adolescentes, no processo de "responsabilização, integração social e
desaprovação da conduta infracional" (Lei Fed. 12594/12 Art. 1º., § 2º);
CONSIDERANDO que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio da Coordenação Geral do Sistema
Socioeducativo (SINASE), divulga anualmente o Levantamento Anual do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em conflito com a Lei, não
havendo dados precisos sobre adolescentes em cumprimento de medidas de meio aberto, ou seja, Prestação de Serviço à Comunidade e
Liberdade Assistida, porquanto a referência são somente às vagas conveniadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social com as Prefeituras
Municipais, para execução através dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), não aparecendo os dados de
muitos programas que são executados por Entidades particulares ou ONGs que possuem convênios com as Prefeituras;
CONSIDERANDO a constatação de que as ofertas educativas feitas através do Sistema Socioeducativo atualmente vigente são insuficientes e
limitadas, além de reveladoras da falta de proposta pedagógica, do despreparo de educadores e técnicos, da inadequação das estruturas físicas,
dados que fortalecem a ideia de fracasso do sistema, não raro com a afirmação de que "tais adolescentes não têm jeito", numa clara
transferência da responsabilidade do Sistema para o adolescente;
CONSIDERANDO que a ação articulada em rede é reconhecida como a forma melhor e mais eficaz de enfrentar os problemas sociais que
afetam os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, dado que o foco de atenção do Núcleo não é o ato infracional cometido, mas sim a
pessoa do adolescente que o cometeu;
CONSIDERANDO que o Sistema de Justiça (Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Segurança Pública) deve interagir com as
áreas públicas da Assistência Social, Educação e Saúde, que compõem a rede de proteção, através dos Núcleos ou Centros de Atendimento
Integrado ou Multidisciplinar, nos termos do artigo 88, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO que a Lei 12.594 no seu artigo 5º, inciso VI, corresponsabiliza os Municípios para cofinanciar esta forma de programa voltada
para o atendimento inicial - Núcleo de Atendimento Multidisciplinar ou Interdisciplinar, ou Centro Integrado;
CONSIDERANDO que, nos casos descritos pela lei, em não sendo possível a apresentação imediata ao Promotor e ao Juiz do adolescente pela
autoridade policial, deverá encaminhá-lo para a custódia do Núcleo de Atendimento (ECA art. 173), onde os técnicos do Serviço Social e/ou da
Psicologia, procederão à entrevista com o adolescente e seus responsáveis e à elaboração de relatórios que subsidiarão o Ministério Público e o
Poder Judiciário (ECA, art. 174);
CONSIDERANDO que o Atendimento no NAI garante não apenas os relatos policiais das circunstâncias do ato infracional praticado e registrado
no boletim de ocorrência, mas também um levantamento psicossocial que possibilite melhor avaliação da pessoa do adolescente e de sua
situação sociofamiliar;
CONSIDERANDO que a integração dos órgãos e serviços instalados no NAI seguirá o pactuado no Protocolo, nas normas e regulamentos de
funcionamento do Núcleo e nos atos conjuntos do Poder Judiciário e Ministério Público, que devem reger as relações de trabalho dentro do
Núcleo, tais como espaços próprios para atendimento em regime de plantão conforme dias e horários preestabelecidos, orientação do
procedimento da autoridade policial e dos técnicos para a apresentação dos adolescentes nos casos graves que implicam na custódia (art. 175 e
§ 1º. e 2º.) e nos casos que possibilitam a liberação imediata para os pais (art.174) com imediato agendamento para a oitiva pelo Ministério
Público e pelo Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que o NAI é um serviço pactuado entre Estado e Município, sendo deste o dever de prestar os Serviços Social e Psicológico,
que garantem a brevidade e efetividade na intervenção na vida do adolescente e de sua família, pois oferecerão elementos de ordem psicológica
que auxiliam o Promotor e o Juiz a melhor avaliar as ações, os sentidos e os significados subjetivos, bem como as responsabilidades do
adolescente quanto ao ato infracional praticado, além de proporcionar uma percepção adequada das relações familiares, do quanto os
responsáveis são presentes na vida do adolescente e se têm maior ou menor autoridade sobre o mesmo;
CONSIDERANDO que o Serviço oferecido pelo NAI será tanto mais eficaz quanto ele estiver apoiado por outros serviços oferecidos no
Município, já que a maior parte dos adolescentes com prática de ato infracional trazem um histórico de envolvimento com dependência química,
sendo essencial que a localidade conte com um bem estruturado Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga (CAPS a/d);
CONSIDERANDO que a Dependência química, vida sexual e reprodutiva ativa são questões de saúde próprias da etapa da adolescência que
tornam imprescindível a participação qualificada na Rede do NAI da Secretaria de Saúde e dos seus profissionais, seja das Unidades Básicas de
Saúde, de Pronto Atendimento ou de Especialidades, tanto mais porque Portaria do Ministério da Saúde assegura repasse para os Estados e
Municípios visando apoiar uma melhor adequação deste atendimento (Portaria Interministerial 1426 de 14/07/04 e Portaria MS 647 de 11/11/08);
CONSIDERANDO que os adolescentes que passam pelo atendimento do NAI demonstram necessidade de propostas que privilegiem a prática
de esportes e de ações de cunho cultural, a cargo dos Centros Comunitários ou de Juventude do Município, evitando que retornem para suas
casas carecendo de atividades que possam de forma sadia e educativa contribuir para seu desenvolvimento integral;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar não deve se preocupar apenas com o ato infracional, mas também com outras situações que podem
requerer a participação efetiva do Conselho, tais como: a) a ausência ou omissão dos pais no que tange às responsabilidades do exercício da
paternidade e acompanhamento do filho ou da filha; b) o envolvimento de crianças acompanhando o irmão adolescente na prática do ato
infracional; c) a evasão escolar, a falta de oportunidades de profissionalização, de lazer e de cultura e demais ações de proteção previstas no
artigo 101 do ECA;
CONSIDERANDO que o ECA diz que é dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária do adolescente, sendo certo afirmar que entidades não governamentais que compõem a rede de
serviços locais tanto nos pequenos municípios quanto nos grandes centros como as capitais, em parcerias com Municípios, apoiam a execução
das medidas socioeducativas de meio aberto proporcionado cultura, lazer e profissionalização de adolescentes;
RESOLVE instaurar, sob sua presidência, o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2019, para acompanhar crianças e adolescentes
envolvidos em ato infracional para inclusão em projetos/programas existentes na Comarca de Uruçuí-PI, fornecidos pelo Município e pela
Sociedade Civil Organizada.
DETERMINA-SE:
a autuação do procedimento;
aos assessores da 1ª Promotoria Criminal de Uruçuí-PI se dirijam à Secretaria da Justiça para realizarem, mediante autorização do Diretor do
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Fórum, juiz Rodrigo Tolentino, o levantamento nos sistemas virtuais de acompanhamento processuais e nos arquivos físicos da Comarca, do
estágio atual de cada processo de ato infracional, a fim de apresentar diagnóstico do objeto do Procedimento, devendo juntar aos autos relatório
do trabalho;
à Secretaria do Ministério Público de Uruçuí a verificação no SIMP da existência de ferramenta que auxilie no acompanhamento dos prazos
processuais de cada processo judicial, devendo, se necessário, recorrer ao Setor de Tecnologia da Informação do Ministério Público;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ e para a
Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí, para conhecimento;
Junte-se aos autos informações sobre o Inquérito Civil 11/2015 instaurado com o objetivo de analisar a necessidade de o Município de Uruçuí-PI
adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das Leis Federais citadas na Portaria, em especial, o Estatuto da
Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE ( Lei nº 12.594/2012).
Oficie-se as Secretarias de Educação, Saúde, Esporte e Lazer, de Cultura e de Assistente Social para informarem quais os programas oficiais
oferecidos pelo Município de Uruçuí para crianças e adolescentes, inclusive, em sede de cumprimento de Medida Socioeducativa em regime
aberto: liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade;
Oficie o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para informar quais entidades que atuam com crianças e adolescentes na
Comarca de Uruçuí-PI.
Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do Procedimento Administrativo.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Uruçuí/PI, 27 de maio de 2019
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor de Justiça de Uruçuí/PI

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE/PI6716
PORTARIA Nº 22/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 19/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Guadalupe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art.
129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 68, I,
da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que para a eficácia dos direitos da criança e do adolescente impõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a política de
atendimento desses direitos se efetivará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios, nos termos do art. 86, da Lei Federal n. 8.069/90;
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º da Lei 8.069/90 a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069/90 reza que: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
CONSIDERANDO que o disposto no art. 5º da Lei 8.069/90 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais.
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas pela Sra. Isabel Cristina Araújo de Sousa, nesta Promotoria de Justiça, em 29 de maio de
2019, dando conta da situação da menor M.P.M..
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 19/2019, para acompanhamento da menor de iniciais
M.P.M. e de sua família, bem como adoção das medidas necessárias ao caso.
Determino, outrossim:
a) a autuação e registro desta portaria no livro próprio;
b) a comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude e ao CSMP/PI;
c) expedição de ao CRAS e ao NASF, para acompanhamento e confecção de relatório.
d) a notificação da genitora da menor supracitada para audiência extrajudicial, a se realizar no dia 19/06/2019, às 11h00min, com a expedição de
ofício ao Conselho Tutelar para se fazer presente mediante um representante.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Guadalupe-PI, 29 de maio de 2019.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS/PI6717
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 005/2018
SIMP Nº 000037-082/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público a partir de representação feita pelo Sr. Eder Luiz Guadagnin que alega a
nulidade das averbações, a partir da averbação de nº 04, registradas na matrícula nº 1.504 do Cartório de Registro de Imóveis de Uruçuí-PI.
É o breve relatório.
Pois bem.
Tendo em vista a judicialização da demanda, através do Processo nº 0000978-77.2017.8.18.0042, que tramita na Vara Agrária de Bom Jesus-PI,
conforme se vê às fls. 83-93, concluo pela desnecessidade de continuação deste procedimento no âmbito extrajudicial.
No caso em tela, entendo que não aplicáveis à espécie a Súmula 03 do CSMP/PI e o art. 1º da Recomendação PGJ/PI Nº 02/2016, que assim
dispõem, respectivamente:
"Súmula 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".
"Art. 1º RECOMENDAR aos Promotores de Justiça que é despicienda a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público dos autos
do inquérito civil ou do procedimento investigativo preliminar quando tais procedimentos ensejarem o ajuizamento de ação judicial,
devendo o membro comunicar por ofício a este Órgão Colegiado, instruído com documento comprobatório do ajuizamento da ação".
Entendo assim uma vez que este procedimento preparatório não ensejou a judicialização da demanda, ou seja, esta não decorreu da
investigação realizada pelo Ministério Público no bojo deste procedimento, e sim através de particulares interessados na solução da controvérsia.
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Desta forma, em razão da judicialização da matéria objeto deste procedimento extrajudicial, PROMOVO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público), submetendo a presente decisão de arquivamento à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí
para controle finalístico, nos termos do §2º do art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 29 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para investigar e apurar possíveis danos ambientais relativos a desmatamento, supostamente
praticado pelo Sr. JOSÉ HÉLIO SANTIAGO, que consistiram na retirada de madeiras, dentre elas Jatobá, Angelim, Ypê e outras, para fins
comerciais e utilização em carvoarias, em área localizada às margens do Rio Gurguéia, nas proximidades do Assentamento Brejo dos Autos
(entre as Datas Ema, Corrente e Autos), que compreende os Municípios de Bom Jesus, Currais e Santa Luz-PI.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução dos problemas apontados, seja por
meio de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre, contudo, que da análise probatória dos referidos procedimentos pode o membro do Ministério Público entender não se encontrarem
presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou, mesmo, não ser cabível um ajustamento de conduta, seja pela
inexistência do fato, ausência de provas ou, mesmo, por haver ponderação de princípios constitucionais, desaconselhando a atuação ministerial,
ou mesmo, sanado o problema por meio de meios postos à disposição do Ministério Público, como a recomendação e o ajustamento de conduta.
Nesses casos, em conformidade com o disposto no art. 10° da Resolução n. 23/2007 do CNMP, pode o referido membro promover o
arquivamento dos autos, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Depreende-se dos autos que fora realizada perícia in loco (fls. 51-62) e oportunamente realizada audiência estando presente o investigado,
acompanhado do seu advogado devidamente constituído, não sendo observado em nenhum momento que o Sr. JOSÉ HÉLIO SANTIAGO tenha
praticado quaisquer atividades no intuito de degradar a fauna, a flora ou outros elementos bióticos ou abióticos pertencentes à área objeto de
investigação do presente procedimento, senão vejamos o teor do despacho às fls. 100, exarado pelo Exmo. Representante do Ministério Público
a presidir a audiência:
"Assiste razão o defensor do investigado. Há nos autos evidente conflito agrário/fundiário em relação à propriedade em questão, o qual vem
sendo discutida em processo de reintegração de posse nº 0000600-58.2016.8.18.0042, inclusive com liminar concedida pelo Juízo da Vara
Agrária de Bom Jesus-PI, conforme se verifica pela documentação ora trazida pelo investigado. Não se observou, de outro turno, nos autos,
inclusive nas conclusões da perícia ambiental de fls. 50/62, que o investigado tenha praticado quaisquer atividades degradantes que venham a
afetar a fauna, flora ou outros elementos bióticos ou abióticos pertencentes ao meio ambiente natural, persistindo, tão somente, o conflito agrário
entre partes interessadas (...)."
Esse fato faz com que não subsista justa causa para a propositura de uma ação cível, uma vez que não restou configurada a autoria dos danos
ambientais objeto do presente procedimento, razão pela qual não remanesce, igualmente, interesse na continuidade das investigações.
Destarte, não há mais a necessidade de se continuar com o presente inquérito civil, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes do art. 10 da Resolução nº 23/2007 do CNMP e art. 9° da Lei n. 7.347/1985,
uma vez que não é possível o ajuizamento de ação específica.
Remeta-se os autos do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 10, §2º da Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 29 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL N° 03/2018
SIMP Nº 000579-080/2017
DECISÃO
Instaurou-se o presente Procedimento Investigatório Criminal com o propósito de apurar crimes de falsidade ideológica, praticados pelo Tabelião
do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Bom Jesus-PI, Sr. Asteclides Lustosa Filho.
Denúncia oferecida pelo GERCOG (fls. 77-85).
É o relatório.
Analisando os autos, percebe-se que no parecer proferido pelo Grupo Especial de Regularização Fundiária e de Combate a Grilagem de Terras GERCOG, mas especificamente às fls. 72/73 dos autos do presente procedimento, este informa que tal fato já foi denunciado por aquele grupo
especial, sugerindo que a 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus acompanhasse a ação penal que já se encontrava em curso.
Além de ter sido juntada a cópia da peça acusatória pelo GERCOG, em consulta ao Themis Web, pode-se consultar a Ação Penal por ele
referida, qual seja, a de protocolo nº 0001119-33.2016.8.18.0042.
Sabe-se que o sistema penal brasileiro não permite que a pessoa seja punida duas vezes pelo mesmo fato, sob pena de restar configurado o bis
in idem.
Ademais, a função do Procedimento Investigatório Criminal é investigar fatos que configura crime, servindo ao final para instruir uma futura ação
penal. No presente caso, os fatos já são objeto de ação penal, conforme descrito acima.
Nos termos do art. 19, § 1º da Resolução CNMP 181/2017, a promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente, nos moldes do
art. 28 do Código de Processo Penal, ou ao órgão superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente.
Diante do exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do Procedimento Investigatório Criminal em referência por já existir ação penal em
curso sobre o mesmo fato, conforme cópia da denúncia juntada às fls. 77/85.
Deixo de aplicar a Súmula 03 do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que esta se refere apenas a Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Preparatórios.
Remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação desta promoção de arquivamento, nos termos do art. 19,§ 1º
da Resolução CNMP 181/2017.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 27 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
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Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 09/2014
SIMP Nº 000078-081/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil com o propósito de apurar irregularidades e adequar o Hospital Regional
Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus-PI, às normas sanitárias.
Após a instrução do feito, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, conforme se vê às fls. 63-73 dos presentes autos.
Já às fls. 74, consta que foi instaurado o Procedimento Administrativo sob o Simp nº 000142-081/2016 que tem como objeto acompanhar o
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nestes autos.
É o breve relatório.
Desta forma, com a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, submetendo a presente decisão de
arquivamento à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para controle finalístico, nos termos do §2º do
art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 29 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 003/2019 - PORTARIA Nº 014/2019 SIMP 000182-082/2018
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 artigos 127 e 129 da Constituição Federal;
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 ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes estaduais e municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei n°8.625/1993;
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. 196 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 o termo de declaração prestado pela Sra. Fernanda Batista Pinheiro, onde a mesma relata possível lesão causada ao seu
filho, o menor F.P.S, no momento de um procedimento de extração de um dente no posto de saúde ao lado do CEO, Bairro DER, tendo como
dentista o Dr. Plácido;
CONSIDERANDO que Notícia de Fatonº 018/2018, Simp nº 000182-082/2018, encontra-se com prazo de vigência vencido, não havendo
possibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo sem que todos os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato em referência fossem esclarecidos;
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 018/2018 SIMP nº 000182-082/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA)
para acompanhar o caso narrado no termo de declaração supramencionado, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
Nomeio como secretário para este procedimento, o Sr. Railson Trindade Fonseca, Assessor 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 oficiada a Sra. Fernanda Batista Pinheiro para que compareça a esta 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, 27 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus.

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO/PI6719
PORTARIA Nº 41/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 37/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) A.S.S. dentro das possibilidades de
quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Converter a Notícia de Fato nº 003/2019 (SIMP 000021-229/2019) no presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a
fixação de prestação alimentícia a atender a necessidade da(s) criança(s) A.S.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);
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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, 22 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 42/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 38/2019
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, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 152/2018 (SIMP 001335-229/2018), visando acompanhar
e apurar a regularidade do funcionamento e serviços prestados pelo banco comunitário denominando "Banco dos Cocais", no Município de São
João do Arraial;
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 e elementos de prova acerca
dos fatos noticiados;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 152/2018 (SIMP 001335-229/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo.
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao 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) Cumpra-se, com urgência, a determinação de notificação do denunciante, proferida às fls. 39.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio, 22 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 43/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 39/2019
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.V.P. e C.V.P dentro das
possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Converter a Notícia de Fato nº 175/2018 (SIMP 001450-229/2018) no presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a
execução de prestação alimentícia a atender às necessidade da(s) criança(s) envolvidas, 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 44/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 40/2019
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, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 190/2018 (SIMP 001541-229/2018), visando acompanhar
e apurar a regularidade do transporte fornecido à equipe de saúde da família de Barrinha, no Município de Matias Olímpio;
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 dos fatos apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 190/2018 (SIMP 001541-229/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior para secretariar o presente procedimento administrativo.
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 Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Oficie-se à Secretaria de Saúde, requisitando informações acerca do transporte utilizado pela equipe de saúde da família de Barrinha, para
deslocamento em serviço, com as devidas especificações técnicas e condições atuais de uso do mesmo.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
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Expedientes necessários.
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 46/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 41/2019)
Finalidade: Acompanhar situação da criança A. C. S. B. que se encontra em suposta situação de vulnerabilidade.
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, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 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 208/2018 (SIMP 001618-229/2018), visando acompanhar
e apurar situação da criança A. C. S. B. que se encontra sem suposta situação de vulnerabilidade.
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 do atendimento que
necessita a criança acima mencionada.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 208/2018 (SIMP 001618-229/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento o Assessor de Promotoria Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Após, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
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

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO/PI6720
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 11/2019 (SIMP nº 000124-201/2017)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Inquérito Civil nº 11/2019 (SIMP 000124-201/2017), convertido do Procedimento de Investigação Preliminar nº 01B - 07, e que visa
apurar "denúncia" do Senhor Ariosvaldo Eufrasino dos Santos, através do Ofício nº 02/2007, em face da empresa SAEAG (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Alvorada do Gurguéia), dando conta de que a empresa ameaçara "cortar os canos" interrompendo o serviço de abastecimento
de água daquela cidade.
Instruído o presente Inquérito Civil com os documentos que faziam parte do Procedimento de Investigação Preliminar 01B-07 (fls.04-85).
Encaminhamento da Portaria de Conversão ao Diário Eletrônico e comprovação de sua publicação às fls. 86-87.
Às fls. 88 consta notificação ao denunciante para comparecimento a fim de informar se a situação denunciada foi solucionada.
Às fls. 90 consta Termo de Declaração do denunciante informando que a situação já foi resolvida e que não tem mais interesse no
prosseguimento do procedimento.
Conclusão (fls. 92).
É o suficiente relato.
O artigo 10 da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público dispõe:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório.
De fato, conforme declarações do denunciante, prestadas às fls. 90 deste Procedimento, não existe fundamento para prosseguimento do
presente Inquérito Civil, menos ainda para a propositura de uma eventual Ação Civil Pública, uma vez que a situação outrora relatada não mais
subsiste.
Assim, diante do exposto, tendo em vista que a situação noticiada foi resolvida, o que resulta na perda do objeto, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007.
Considerando o teor do §1º, do art. 10º da citada Resolução, encaminhe-se os presentes autos para apreciação pelo Conselho Superior do
Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 30 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 Nº 27/2019 - PORTARIA Nº 45/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Cristino Castro-PI, face o
disposto no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que "os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil" (CF/88, art. 211, §1º), devendo
"manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental" (CF/88, art. 30,
VI)
CONSIDERANDO as representações formuladas pelo Presidente da Câmara Municipal de Cristino Castro e o Ofício nº 57/2019 oriundo do
Conselho Tutelar que noticiam falta de transporte escolar nas Localidades Chifre Fino, Extrema, Fazenda Buriti do Meio e São José, neste
município;
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RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar a falta de transporte escolar nas Localidades Chifre Fino,
Extrema, Fazenda Buriti do Meio e São José, neste município.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE à Prefeitura Municipal de Cristino Castro-PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações acerca da falta de transporte escolar
nas Localidades Chifre Fino, Extrema, Fazenda Buriti do Meio e São José, todas neste município.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Cristino Castro-PI, 30 de maio de 2019.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus.

3.7. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6721
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 13/2018
SIMP 000049-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 13/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Engenheiro Sampaio, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de
Educação, requisitando informações e providências acerca das conclusões constantes do Relatório de Vistoria nº 39/2019.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 15/2018
SIMP 000051-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 15/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Benjamin Batista, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de
Educação, requisitando informações e providências acerca das conclusões constantes do Relatório de Vistoria nº 38/2019.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 17/2018
SIMP 000053-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 17/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Teresinha Nunes, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de
Educação, requisitando informações e providências acerca das conclusões constantes do Relatório de Vistoria nº 37/2019.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 19/2018
SIMP 000055-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 19/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Deputado Tertuliano Milton Brandão, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 31/2018
SIMP 000067-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 31/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Godofredo Freire, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de
Educação, requisitando informações e providências acerca das conclusões constantes do Relatório de Vistoria nº 40/2019.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 14/2018
SIMP 000050-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 14/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Severiano Sousa, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 16/2018
SIMP 000052-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 16/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Deputado Alberto Monteiro, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 18/2018
SIMP 000054-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 18/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Professor Raimundo Portela, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 28/2018
SIMP 000064-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
Página 17

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 409 Disponibilização: Quinta-feira, 30 de Maio de 2019 Publicação: Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 28/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Anicota Burlamaqui, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de
Educação, requisitando informações e providências acerca das conclusões constantes do Relatório de Vistoria nº 41/2019.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 11/2018
SIMP 000047-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 11/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Monsenhor Raimundo Nonato Melo, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 22/2018
SIMP 000058-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 22/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Polivalente Presidente Castelo Branco, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 24/2018
SIMP 000060-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 24/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. João Emílio Falcão Costa, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 29/2018
SIMP 000065-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 29/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física do CEEP Ruy Leite Berger Filho, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 23/2018
SIMP 000059-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 23/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Estado de São Paulo, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 25/2018
SIMP 000061-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 25/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Moaci Madeira Campos, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 30/2018
SIMP 000066-033/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 30/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de apurar
a suposta inadequação da estrutura física da U. E. Professora Adamir Leal, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo
licitatório e da consequente obra de reforma do educandário;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 27/05/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguardar encaminhamento de Relatório Pericial
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, após retornem os autos conclusos para providências.
Teresina, 27 de maio de 2019.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 38ª PJ em exercício

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO/PI6722
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n° 005/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante legal, FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, 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 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,
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incluindo a instauração de procedimentos administrativos;
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 AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Lagoa Alegre/PI:
Que diante da nova previsão legal, e com o intuito de garantir a participação de todos os interessados no pleito, que o CMDCA de Lagoa
Alegre/PI, visto a alteração do art. 132 do ECA e a vigência imediata da Lei Federal n. 13.824/19, não impeça a inscrição ou indefira candidatura
de candidato a conselheiro tutelar em razão de mandatos consecutivos;
Destaque-se que as inscrições são 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 DOEMP/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
União/PI, 14 de Maio de 2019.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n° 006/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante legal, FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, 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 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;
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.
CONSIDERANDO a iminência do término das inscrições, prevista para o dia 17 de Maio de 2019, conforme Edital publicado pelo CMDCA de
União/PI;
RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de União/PI:
Que diante da nova previsão legal, o CMDCA reabra o prazo de inscrição, que se recomenda não superior a 05 (cinco) dias úteis, por meio de
aditivo ao Edital para 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 artigo 132 do ECA, privilegiando-se o princípio constitucional da impessoalidade, disposto no art.
37 da Constituição Federal, promovendo as alterações necessárias do calendário eleitoral;
Destaque-se que as inscrições são 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;
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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 DOEMP/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
União/PI, 17 de Maio de 2019.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça
1 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236

3.9. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6723
PORTARIA Nº 12/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000070-004/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso III, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO o artigo 2º da RESOLUÇÃO NORMATIVA 395 da ANS que prescreve: "são garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das
normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor: I - atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a
fruição dos serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, bem como nas
condições contratadas";
CONSIDERANDO o teor do artigo 35-G 47 da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) que dispõe: "aplicam-se subsidiariamente aos contratos
entre usuários e operadoras as disposições da Lei no 8.078, de 1990".
CONSIDERANDO o artigo 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor que afirma que "o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade
que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações
constantes da oferta ou mensagem publicitária".
CONSIDERANDO o Termo de Declaração da Sra. Gilmara Costa Silva do Nascimento, no qual relatou que seu filho, Francisco Edson do
Nascimento Neto, necessita realizar o exame de Videofluoroscopia que foi negado pelo plano de saúde UNIMED Teresina - Cooperativa de
Trabalho Médico;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor;
RESOLVE:
Instaurar o presente Processo Administrativo nº 000070-004/2019, na forma do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de apurar a suposta. existência de práticas ofensivas ao direito do consumidor Francisco
Edson do Nascimento Neto, por parte do plano de saúde UNIMED Teresina - Cooperativa de Trabalho Médico, que negou a realização do
exame de Videofluoroscopia, determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Expeça-se ofício à UNMED Teresina a fim de que preste informações e esclarecimentos acerca da questão, tomando as providências
necessárias para rápida e eficaz resolução da mesma;
b) Cientifique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí do inteiro teor do presente, acompanhado da referida Portaria de
instauração.
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, aplicando-se analogicamente o Art. 4º, inciso V, da Resolução
nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do
Piauí), conforme preceitua o 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.
Teresina-PI, 20 de maio de 2019.
Gladys Gomes Martins de Sousa
Promotora de Justiça respondendo pela 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
PORTARIA 32ª P.J. Nº 13/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 7º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que dispõe que o membro do
Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará procedimento
próprio;
CONSIDERANDO o iminente fim do prazo para conclusão da Notícia de Fato e a impossibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução nos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição da propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO as disposições do art. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade
para promover ações que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
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CONSIDERANDO o que já foi apurado nos autos da Notícia de Fato nº 000007-004/2019, tendo sido designada audiência a fim de se resolver a
situação da comunidade;
CONSIDERANDO que existe diligência em aberto e que novas diligências podem surgir, sendo necessário tempo para realizá-las;
CONSIDERANDO as disposições do Código de Defesa do Consumidor que definem que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral (art. 6º, X) e que impõem aos órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO o dever de fiscalização pelo poder público concedente responsável pela delegação, qual seja o Município de Teresina, em
cooperação com os usuários, bem como poder-dever de regulamentação do serviço concedido por força dos arts. 3º e 29 da Lei nº 8.987/1995 Lei de Concessão e Permissões da prestação dos Serviços Públicos;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000007-004/2019 no Procedimento Preparatório de I.C.P nº 06/2019 na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo
2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do
Ministério Público do Estado do Piauí,, com o objetivo de apurar a suposta má prestação do serviço de transporte público coletivo municipal no
Residencial Bem Viver I e no Residencial Bem Viver II, determinando a seguinte diligência:
a) Expedição de novo ofício à Superintendência de Desenvolvimento Urbano/Sul solicitando informações e esclarecimentos sobre a infraestrutura
do Residencial Bem Viver I e do Residencial Bem Viver II, indicando a possibilidade de se fazerem alterações estruturais no mesmo a fim de que
se possa permitir a passagem de ônibus coletivo nessa comunidade.
b) Cientifique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí do inteiro teor do presente, acompanhado da referida Portaria de
instauração.
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, nos moldes do Art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do
Piauí), conforme preceitua o 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.
Teresina-PI, 22 de maio de 2019.
Gladys Gomes Martins de Sousa
Promotora de Justiça respondendo pela 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
ADITAMENTO À PORTARIA Nº 45/2018
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE I.C.P. Nº 19/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO os fatos já apurados nos autos do procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO a resposta da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí informando que o Hospital UNIMED Ilhotas passou a
oferecer apenas serviços de pronto atendimento pediátrico, consultas eletivas e exames laboratoriais e de imagem;
CONSIDERANDO que os serviços de UTI Adulta e Pediátrica estão funcionando no Hospital UNIMED Primavera;
CONSIDERANDO que os documentos que subsidiaram a instauração desse procedimento preparatório se referem às condições de
funcionamento da UTI, e à atuação do controle de infecção, com foco na segurança do paciente;
CONSIDERANDO que o objeto aqui investigado é de extrema importância para a sociedade;
CONSIDERANDO que não se pode ignorar o que já foi investigado para que não haja qualquer tipo de prejuízo;
CONSIDERANDO que o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "São direitos básicos do consumidor: "I - a proteção da vida, saúde
e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação
e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)";
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, 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;
CONSIDERANDO a determinação do art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI, o qual determina que se, no curso da
investigação, novos fatos indicarem a necessidade de investigação de objeto diverso, o Ministério Público poderá aditar a portaria inicial;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se apurar os fatos para o seu fiel esclarecimento;
RESOLVE:
Aditar a Portaria nº 45/2018, a qual instaurou o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE I.C.P. 19/2018 na forma do art. 2º, §4º,
parágrafo único e art. 6º, §2º da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI a fim de que passe a constar como objeto a apuração das condições de
funcionamento do Hospital UNIMED Primavera.
Autue-se o presente aditamento nos autos do procedimento em epígrafe.
Ademais, determino neste momento a realização da seguinte diligência:
a) Expeça-se ofício para a DIVISA a fim de que de que proceda com fiscalização no Hospital UNIMED Primavera encaminhando o relatório de
fiscalização para esta 32ª Promotoria de Justiça.
Oficie-se com cópia da presente o Conselho Superior do Ministério Público para cientificação;
Publique-se e registre-se no mural da 32ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do Piauí), conforme preceitua o
artigo 2º, §4º, inciso VI da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 28 de maio de 2019.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.10. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6724
NOTIFICAÇÃO Nº 69/2019-35ªPJ
Inquérito Civil nº 02/2019-SIMP 000855-019/2016
Tratam os autos de Inquérito Civil, autuado sob o Protocolo SIMP nº 000855-019/2016, cujo objeto cinge-se a apurar possíveis irregularidades
perpetradas pelo Sr. JOSÉ DO PATROCÍNIO PAES LANDIM consistentes no acúmulo ilegal de cargos públicos, uma vez que exerce,
concomitantemente, o cargo de Geólogo, junto à AGESPISA, e Diretor, junto ao IDEPI, incompatíveis, portanto. Em sendo assim,
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se dar oportunidade às partes, em processo administrativo, para as manifestações que considerarem
devidas;
CONSIDERANDO que, por diversas vezes, realizaram-se tentativas de notificação do ora investigado para ciência da existência do
procedimento, bem como para garantir o contraditório e a ampla defesa;
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CONSIDERANDO que os princípios da publicidade e da transparência na Administração Pública recomendam a publicização de todos os atos
procedimentais e processuais, a fim de que haja um controle por parte de toda a sociedade, salvo exceções previstas em lei;
PROCEDO à notificação do Sr. JOSÉ DO PATROCÍNIO PAES LANDIM, CPF. ***.935.131-** para que, no prazo de 10 (dez) dias e caso entenda
necessário, apresente manifestação, por escrito, acerca dos fatos apurados no Inquérito Civil nº 02/2019-35ª (SIMP: 000855-019/2016).
Teresina, 29 de maio de 2019.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça - em exercício
35ª PJ de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

3.11. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6726
PORTARIA Nº 18/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019
SIMP Nº 000019-003/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal e no art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93 e e art. 36, I e VI, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e § 4º e 5º, do art. 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDOo disposto no art. 6º, I, que prevê dentre os direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; bem como o previsto no art. 18, II,
que consagra a responsabilidade ao fornecedor pelos produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação;
CONSIDERANDO o termo de declaração apresentada por consumidores, que relataram a presença de funcionários, atuantes nas estações de
tratamento de água e esgoto na em presa Águas de Teresina, sem qualificação técnica mediante certificado e aprovação exirgidas pelos órgãos
fiscalizadores, tais como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e Conselho Regional de Química - CRQ.
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 08/2019 foi instaurada a fim de apurar os fatos acima expostos, mas que já se encontra com o prazo
esgotado;
DETERMINO: A conversão da Notícia de Fato nº 08/2019 em Procedimento Administrativo nº 10/2019, visando à apuração do fato acima
mencionado, em todas as suas circunstâncias; que terá por objetivo a continuidade das investigações em relaçãoa apuração da denúncia trazida
a 31º PJ , tendo em vista que a existência de profissionais não habilitados executando o tratamento da água, podem acarretar a má qualidade da
mesma, afetando o consumidor, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Registre-se e autue-se a presente portaria na forma de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO;
Expeça-se ofícios dirigidos à Águas de Teresina, ao Conselho Regional de Química e ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
informando-os sobre a instauração do presente procedimento administrativo, bem como solicitando a tomada de providências para dar
continuidade a esse procedimento;
Nomeio a servidora Paloma Kariene Lemos Piauilino Ramos, matrícula nº 15531, para secretariar e diligenciar o presente procedimento,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
Encaminhem-se cópias das presente portaria: Ao Setor responsável pela publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí,
por meio eletrônico, para conceder publicidade à presente Portaria e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania CAODEC para ciência.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina, 28 de maio de 2019
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ

3.12. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI6727
PORTARIA Nº 182/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. DANIELE RIBEIRO DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre a
ligação de energia elétrica e água em residência que estava abandonada e se apossou;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 175/2019, registrado no SIMP sob o nº 000195-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. DANIELE RIBEIRO DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
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Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 183/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o recebimento de abaixo-assinado dos moradores das ruas Julieta Resende, Lina Medeiros/Projetada 107, Juval Sales Pereira
e Projetada 125, os quais solicitam providências ao Ministério Público para tratarem do calçamento do bairro Morada dos Alpes/Morro da
Saudade;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 176/2019, registrado no SIMP sob o nº 000196-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do abaixo-assinado e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 184/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o recebimento de ofício nº 01/2019, da Associação de Moradores do Bairro Recreio, a qual solicita providências ao Ministério
Público para tratar sobre a devolução do livro de ata da Associação, que se encontra na posse da Sra. ALEXANDRINA FRANCISCA DOS
SANTOS;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 177/2019, registrado no SIMP sob o nº 000197-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do ofício nº 01/2019 e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 185/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. CLEIDIANA RODRIGUES DE CARVALHO, a qual solicita providências ao Ministério Público para
tratar sobre multa indevida em seu veículo por guarda municipal de Trindade-GO;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 178/2019, registrado no SIMP sob o nº 000198-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. CLEIDIANA RODRIGUES DE CARVALHO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 186/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. FRANCISCA RITA MENESES DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar
sobre demora em realização de procedimento cirúrgico no Hospital Universitário do idoso VALMIR MARQUES DA SILVA;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 179/2019, registrado no SIMP sob o nº 000199-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. FRANCISCA RITA MENESES DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
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Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 187/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. VALDELI DE OLIVEIRA SOUSA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre o
corte no benefício Bolsa-família;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 180/2019, registrado no SIMP sob o nº 000200-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. VALDELI DE OLIVEIRA SOUSA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 188/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. DIANA MARIA DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre o corte no
benefício Bolsa-família;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 181/2019, registrado no SIMP sob o nº 000201-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. DIANA MARIA DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 189/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. ERISDALVA OLIVEIRA FERREIRA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre
a suspensão do recebimento de medicamento (Risperidona 1mg) para seu filho MIGUEL LEONARDO FERREIRA;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 182/2019, registrado no SIMP sob o nº 000202-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. ERISDALVA OLIVEIRA FERREIRA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 190/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. RAIMUNDO JOSÉ LEITE, o qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre a
interrupção em tratamento fisioterápico realizado no Centro de Reabilitação de Piripiri;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 183/2019, registrado no SIMP sob o nº 000203-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
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b) a juntada do requerimento do Sr. RAIMUNDO JOSÉ LEITE e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 191/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. ELISOMAR MARIA DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre o
recebimento de medicação para sua mãe, ANA DE MELO SILVA;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 184/2019, registrado no SIMP sob o nº 000204-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. ELISOMAR MARIA DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 192/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. SANDRA DE HOLANDA MOURÃO, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre
recebimento de medicamento (NORTRIPTILINA 75 MG);
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 185/2019, registrado no SIMP sob o nº 000205-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. SANDRA DE HOLANDA MOURÃO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 193/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. REINALDO DE ARAÚJO FERNANDES, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar
sobre o barulho de carros na praça da Bandeira e que é fornecida bebida alcóolica no bar Algodão Doce;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 186/2019, registrado no SIMP sob o nº 000206-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento do Sr. REINALDO DE ARAÚJO FERNANDES e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 194/2019
OEXMO.SR.DR. NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos de Piripiri, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual
n° 36/2004 e ainda,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
Considerando que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
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boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
Considerando que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
Considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos através de requerimento da Sra.
LAURIÇA SOARES DA SILVA que foi vítima de práticas abusivas, não reconhecendo 2 (dois) empréstimos consignados com ITAÚ
CONSIGNADOS S/A;
Considerando que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:IVprevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços;
Considerando que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
Considerando ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição,
no sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso X e art. 22, ambos do CDC).
RESOLVE:
I- Instaurar o Processo Administrativo nº 187/2019 - Simp nº 000207-076/2019, a fim de obter solução para a denúncia apresentada pelo
consumidor em possível afronta à legislação consumerista;
II - Determinar a expedição de NOTIFICAÇÃO à demandada para que apresentem defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias ou compareça em
audiência, devendo se manifestar ainda sobre outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito, inclusive propondo solução
conciliatória para sanar a lesão em comento, na forma do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/04, contados processualmente de sua
notificação;
III - Determinar oficiar a Coordenação Geral do PROCON/MPPI para o conhecimento da instauração do presente feito.
Determino, no mais, a instauração do presente processo administrativo, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de
janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
Piripiri-PI, 20 de Maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
PromotordeJustiça
PORTARIA Nº 195/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. ERICELDE OLIVEIRA ARAÚJO, o qual solicita providências ao Ministério Público para tratar sobre o
barulho causado pela oficina de som automotivo "LORIM DO SOM";
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 188/2019, registrado no SIMP sob o nº 000208-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento do Sr. ERICELDE OLIVEIRA ARAÚJO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 196/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA GONÇALVES, a qual solicita providências ao Ministério Público
para tratar sobre não autorização injustificada de férias para a reclamante;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 189/2019, registrado no SIMP sob o nº 000209-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA GONÇALVES e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 197/2019
OEXMO.SR.DR. NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos de Piripiri, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual
n° 36/2004 e ainda,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
Considerando que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
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Considerando que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
Considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos através de requerimento do Sr.
RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO, que está sendo vítima de práticas abusivas pela empresa LIQUIGÁS, que se nega a fornecer Nota Fiscal
ou recibo de compra e venda de botijões de gás adquiridos;
Considerando que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:XII- deixar
de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;
Considerando que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
Considerando ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição,
no sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso X e art. 22, ambos do CDC).
RESOLVE:
I- Instaurar o Processo Administrativo nº 190/2019 - Simp nº 000210-076/2019, a fim de obter solução para a denúncia apresentada pelo
consumidor em possível afronta à legislação consumerista;
II - Determinar a expedição de NOTIFICAÇÃO à demandada para que apresentem defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias ou compareça em
audiência, devendo se manifestar ainda sobre outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito, inclusive propondo solução
conciliatória para sanar a lesão em comento, na forma do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/04, contados processualmente de sua
notificação;
III - Determinar oficiar a Coordenação Geral do PROCON/MPPI para o conhecimento da instauração do presente feito.
Determino, no mais, a instauração do presente processo administrativo, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de
janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
Piripiri-PI, 21 de Maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
PromotordeJustiça
PORTARIA Nº 198/2019
OEXMO.SR.DR. NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos de Piripiri, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual
n° 36/2004 e ainda,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
Considerando que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
Considerando que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
Considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos através de requerimento da Sra.
JÚLIA ALVES FERREIRA SAMPAIO, que está sendo vítima de práticas abusivas, tendo em vista que desconhece empréstimos
realizados com a Caixa Econômina Federal, Banco Bradesco e Itaú Consignado S/A;
Considerando que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:IVprevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços;
Considerando que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
Considerando ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição,
no sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso X e art. 22, ambos do CDC).
RESOLVE:
I- Instaurar o Processo Administrativo nº 191/2019 - Simp nº 000211-076/2019, a fim de obter solução para a denúncia apresentada pelo
consumidor em possível afronta à legislação consumerista;
II - Determinar a expedição de NOTIFICAÇÃO à demandada para que apresentem defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias ou compareça em
audiência, devendo se manifestar ainda sobre outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito, inclusive propondo solução
conciliatória para sanar a lesão em comento, na forma do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/04, contados processualmente de sua
notificação;
III - Determinar oficiar a Coordenação Geral do PROCON/MPPI para o conhecimento da instauração do presente feito.
Determino, no mais, a instauração do presente processo administrativo, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de
janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
Piripiri-PI, 27 de Maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
PromotordeJustiça
PORTARIA Nº 199/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o recebimento de ofício nº 09/2019, do CRAS - Piripiri, onde solicita providências ao Ministério Público para a situação da Sra.
MARIA DOS REMÉDIOS ARAÚJO JACÓ;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 192/2019, registrado no SIMP sob o nº 000212-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do ofício nº 09/2019, do CRAS - Piripiri e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
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Piripiri, 27 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 200/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o recebimento de denúncia anônima, a qual solicita providências ao Ministério Público sobre a colocação de motos sobre a
rotatória pública pelo proprietário da "JOCÉLIO MOTOS";
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 193/2019, registrado no SIMP sob o nº 000213-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da denúncia anônima e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 27 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 201/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. KELIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CRUZ, a qual solicita providências ao Ministério Público para
tratar sobre a demora na marcação de consulta com médico especialista em urologia para sua irmã, GERLANE DOS SANTOS SOUSA;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 194/2019, registrado no SIMP sob o nº 000214-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. KELIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CRUZ e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 27 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 202/2019
OEXMO.SR.DR. NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos de Piripiri, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual
n° 36/2004 e ainda,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
Considerando que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
Considerando que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
Considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos e Coletivos através de abixo-assinado dos
moradores da Rua José Coelho de Resende, Bairro São João, nesta cidade, estão sendo vítima de práticas abusivas por parte da
empresa Cepisa/Equatorial, visto que sofrem sem energia elétrica;
Considerando que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:XII- deixar
de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
Considerando que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
Considerando ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição,
no sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso X e art. 22, ambos do CDC).
RESOLVE:
I- Instaurar o Processo Administrativo nº 195/2019 - Simp nº 000215-076/2019, a fim de obter solução para a denúncia apresentada pelo
consumidor em possível afronta à legislação consumerista;
II - Determinar a expedição de NOTIFICAÇÃO à demandada para que apresentem defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias ou compareça em
audiência, devendo se manifestar ainda sobre outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito, inclusive propondo solução
conciliatória para sanar a lesão em comento, na forma do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/04, contados processualmente de sua
notificação;
III - Determinar oficiar a Coordenação Geral do PROCON/MPPI para o conhecimento da instauração do presente feito.
Determino, no mais, a instauração do presente processo administrativo, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de
janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
Piripiri-PI, 27 de Maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
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PromotordeJustiça
PORTARIA Nº 203/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. HERALDA MARIA BASTOS DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para tratar
sobre o não recebimento de materiais de cuidados diários para seu companheiro, LEÔNIDAS DE OLIVEIRA LIMA, que é paraplégico, por parte
da Secretaria de Saúde de Piripiri;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 196/2019, registrado no SIMP sob o nº 000216-076/2019, a fim de obter solução à
demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. HERALDA MARIA BASTOS DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 27 de maio de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI6728
VISTOS EM CORREIÇÃO INTERNA
Referente Inquérito Civil Público Nº 20/2018
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por sua presentante legal infrafirmada, com fulcro nos artigos 127 e129, 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 Paquetá-PI, indagando se o mesmo possui o Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo ou se 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.
CONSIDERANDO que cabe ao Município de Paquetá cumprir a disposição da legislação nacional, garantindo a isonomia das ações
socioeducativas em meio aberto.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Município de Paquetá pormeiodaSecretaria de Assistência Social:
I - elaborar e implementar até a data de 10 de julho 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 para atendimento de
adolescentes que praticam ato infracional e implantando ou criando, de forma consorciada ou não com outro município, programas de execução
de medidas socioeducativas 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;
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
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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.
Encaminhe-se a presente recomendação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Prefeito do Município de Paquetá, à
Secretaria de Assistência Social, ao Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude, à Secretaria-Geral do Ministério Público para
publicação do Diário de Justiça. Registre-se em meio eletrônico.
Picos-PI, 10 de abril de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora deJustiça

3.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS/PI6729
Procedimento Administrativo nº 010/2018 (SIMP nº 000031-107/2018)
Assunto: Visa acompanhar o levantamento junto aos cartórios da comarca de Oeiras da relação das associações (inclusive sindicatos) e
fundações registradas.
Arquivamento: art. 12, caput, da Resolução 174/2017 do CNMP.
Vistos, etc.,
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 010/2018, instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, a partir do Ofício Circular nº 01/2018CPPT, oriundo da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, solicitando listagem em que conste a relação de todas as
Associações e Fundações registradas na comarca (endereço e CNPJ).
Ofício circular da CPPT que instruiu o feito (fl. 02); ofícios encaminhados aos cartórios (fls. 03/04).
O cartório respondeu a solicitação desta Promotoria de Justiça, à fl. 06.
Após, encaminhou-se ofício à CPPT remetendo a listagem solicitada (fl. 18).
É o breve relatório. Decido.
Verifica-se, no presente procedimento, que este foi equivocadamente registrado no SIMP como procedimento administrativo, em razão de não
possuir nos autos a portaria instaurando o procedimento administrativo como preceitua o art. 9º, da Resolução 174 do CNMP. Ademais, o objeto
deste procedimento não se enquadra nas hipóteses legais previstas nos incisos do art. 8º da Resolução 174 do CNMP.
Por outro lado, observa-se que a solicitação da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos - CPPT foi devidamente atendida à fl. 18.
Por todo exposto, DETERMINO o arquivamento do Procedimento Administrativo nº 010/2018, comunicando ao Conselho Superior do
Ministério Público, mediante ofício, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, e dando-se baixa no SIMP.
Registre-se em livro. Publique-se no DOMPPI.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de Maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL Nº 34/2019
Portaria n.º 42/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS, para execução de serviços de transporte escolar no município de São Francisco do Piauí, relativo ao Contrato nº 15/2017,
com substituição do contratado no exercício de 2018 por meio de aditivo nº 01 da Tomada de Preços nº 01/2017 e/ou TP 02/2017,
RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 026/2019;
REQUISITE-SE1à Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias, cópias do procedimento licitatório que ensejou o
Contrato Administrativo nº 15/2017 e possíveis aditivos deste, na contratação da EMPRESA ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-ME para execução do serviço de transporte escolar, bem como informações e documentos comprobatórios acerca da efetiva
prestação de serviços da empresa contratada, com todas as Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Ordem de Pagamentos emitidas para
pagamento de tais serviços.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 22 de Maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 30/2019
Portaria n.º 38/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades na documentação do veículo que transporta alunos do Povoado Buriti do Canto
para a escola municipal "Sitio Exu" no Povoado Exu do município de Oeiras/PI, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de conversão em inquérito civil, celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 030/2019;
REQUISITE-SE1à Prefeitura Municipal de Oeiras, no prazo de 10 (dez) dias, cópias do procedimento licitatório e do contrato administrativo
firmado com o prestador de serviço que efetua o transporte escolar do Povoado Buriti do Canto para a escola municipal "Sitio Exu" localizada no
Povoado Exu, zona rural do município de Oeiras/PI, encaminhando-se os documentos do veículo que esteja vinculado à execução de tal serviço,
com a comprovação do devido licenciamento;
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 21 de Maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público
INQUÉRITO CIVIL Nº 29/2019
Portaria n.º 37/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial nº 04/2018, bem como a consequente
contratação da empresa SHEKINAH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, para prestação de serviços de
manutenção e conservação do patrimônio público do município de São Francisco do Piauí, contudo sem a devida descrição dos bens
públicos em que seriam executados tais serviços , RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tamires Gomes Rosa Aragão, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 024/2019, com os documentos que a acompanham;
REQUISITE-SE1à Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias, cópias do procedimento licitatório na modalidade
pregão presencial nº 04/2018, no qual consagrou vencedora a EMPRESA SHEKINAH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA-EPP, bem como informações e documentos comprobatórios acerca de quais bens públicos do município de São Francisco do
Piauí foram executados os serviços de manutenção e conservação do patrimônio público, com todas as Notas de Empenho, Notas de Liquidação
e Ordem de Pagamentos emitidas para pagamento de tais serviços;
Expeça-se carta precatória, COM URGÊNCIA, à Promotoria de São João dos Patos/MA, para realização de inspeção "in loco" na sede da
empresa SHEKINAH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP, (CNPJ nº 28.202.153/0001-30), sito à Rua
Pericles Machado, nº 500, Centro, São João dos Patos/MA, a fim de averiguar a capacidade técnica e operacional da empresa no ramo das
atividades primárias e secundárias descritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (doc. Anexo), inclusive para a execução de serviços de
manutenção e conservação de patrimônios públicos, constando o efetivo funcionamento do estabelecimento, suas instalações, mobília,
equipamentos, quadro de funcionários, bem como possível inoperância da empresa no local, colhendo depoimentos de pessoas e comerciantes
circunvizinhos acerca do conhecimento das atividades desempenhadas pela empresa, do tempo de instalação e do período de funcionamento no
local, podendo instruir a referida inspeção com fotografias, vídeos e depoimentos, constando relatório de inspeção do apurado no local,para
cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 20 de Maio de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público

3.15. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6730
PORTARIA nº 078/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 053/2019
Objeto: conversão da Notícia de Fato Nº. 01/2019 em Procedimento Preparatório Nº 053/2019 a fim de apurar possíveis irregularidades
quanto a demora na realização de cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior pelo Hospital da Polícia Militar, bem como as irregularidades
quanto à lista de espera.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa 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
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serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDOque o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO declaração noticiada na 12ª PJ referente às possíveis irregularidades quanto a demora na realização da cirurgia de Ligamento
Cruzado Anterior a ser realizada no Hospital da Polícia Militar;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato N° 01/2019 instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar possíveis irregularidades
acercada demora na realização de cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior pelo Hospital da Polícia Militar, bem como as irregularidades quanto à
lista de espera
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da NF º 01/2019 (SIMP Nº 000002-027/2019);
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimentos e justificativas acerca da inexistência de processo licitatório necessário à aquisição dos
equipamentos que viabilizem a realização da cirurgia;
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 (art. 129, III, da CF/88);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 01/2019 em
Procedimento Preparatório Nº 053/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades quanto a demora na realização de cirurgia de
Ligamento Cruzado Anterior pelo Hospital da Polícia Militar, bem como as irregularidades quanto à lista de espera, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
Autua-se a presente PORTARIA dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta Promotoria de
Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Expedição de ofício à Procuradoria-Geral do Estado requerendo informações acerca de Parecer Jurídico referente a procedimento licitatório em
trâmite no Hospital da Polícia Militar para a aquisição materiais e equipamentos hospitalares; e ao Hospital da Polícia Militar requerendo
informações atualizadas acerca da realização de cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior em benefício de paciente;
Nomeia-se a Sra. Thaynnara Cristina da Silva Costa para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme determina o
Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Publique-se e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo
4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 28 de maio de 2019.
MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE TEIXEIRA
Promotora de Justiça substituta na 12ª PJ

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI6731
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 5°, § 6°, DA LEI N° 7.347/85, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
POR INTERMÉDIO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO/PI,
DRA. RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA, FIGURANDO COMO COMPROMITENTE, E FIGURANDO COMO
COMPROMISSÁRIO O MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ/PI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB
Nº 01.612.583/0001-74, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ SOARES DA SILVA N.º1488, CENTRO, LAGOA DO PIAUÍ/PI, NESTE ATO
PRESENTADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ/PI, CELEBRAM O
PRESENTE TERMO PELAS RAZÕES E FUNDAMENTOS ABAIXO DELINEADOS, PRECIPUAMENTE, CONSIDERANDO QUE É FUNÇÃO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO A DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 127 E 129, III) E DA LEI COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (LEI
COMPLEMENTAR Nº. 75/93, ARTIGOS 6º; VII, "C").
O AJUSTAMENTO DE CONDUTA ORA LEVADO A EFEITO SE ORIGINA DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS NOS AUTOS DO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR nº 03/2019 COM O OBJETIVO DE APURAR O SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE
NOTICIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PELA ENTÃO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO-FUNDEB DE LAGOA DO PIAUÍ, QUE NOTICIARA JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI QUE OS
ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO PARA A ESCOLA - FNDE NÃO ESTARIAM SENDO
USADOS EXCLUSIVAMENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES
EDUCACIONAIS/PEDAGÓGICAS, VEZ QUE A ALUDIDA PRESIDENTE TERIA PRESENCIADO UM ÔNIBUS ESCOLAR TRAFEGANDO PELA
BR 316, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O LOCAL DE ROMARIA RELIGIOSA CONHECIDO POR "GRUTA DA BETÂNIA";
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO ARRIMO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS: QUE É FUNÇÃO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO A DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 127 E 129, III) E DA LEI COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (LEI
COMPLEMENTAR Nº. 75/93, ARTIGOS 6º; VII, "C"); SER A EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA, NOS
TERMOS DO ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; O TEOR DO ART. 54, VII, DO ECA, QUE ASSEVERA SER "DEVER DO ESTADO
ASSEGURAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DE PROGRAMAS
SUPLEMENTARES DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE"; A LEI DE DIRETRIZES
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LEI Nº 9.394/96, NO SEU ART. 11, INCISO VI, ESTABELECER QUE CABE AO MUNICÍPIO
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INCUMBIR-SE DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
ESCOLAR (PNATE) INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E A
PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO RESIDENTES EM ÁREA
RURAL QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, AOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS; O "PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA", CRIADO EM 2007 COM O OBJETIVO DE
RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES, GARANTIR SEGURANÇA E QUALIDADE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E
CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR, AMPLIANDO, POR MEIO DO TRANSPORTE DIÁRIO, O ACESSO E A
PERMANÊNCIA NA ESCOLA DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL DAS REDES ESTADUAIS E
MUNICIPAIS, VISANDO À PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, À REDUÇÃO DOS PREÇOS DOS VEÍCULOS E
AO AUMENTO DA TRANSPARÊNCIA NESSAS AQUISIÇÕES; E, POR DERRADEIRO, CABER AO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ/PI
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, ZELAR PELA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFERINDO REGULAR E LÍCITO USO DOS
RECURSOS PÚBLICOS DO PNATE POR MEIO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DIGNO, COLOCANDO-AS A SALVO DE TODAS AS
FORMAS DE NEGLIGÊNCIA E DESCASO.
EX POSITIS, RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, NOS SEGUINTES TERMOS:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMISSÁRIO SE COMPROMETE A NÃO FAZER USO DOS ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE
ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ/PI (ÔNIBUS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO) PARA FINS DIVERSOS DAQUELES PREVISTOS NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
(PNATE), INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004, DANDO FIEL CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DO PROGRAMA
"CAMINHO DA ESCOLA", GARANTINDO A SEGURANÇA E QUALIDADE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE MOLDE A CONTRIBUIR
PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR;
CLÁUSULA SEGUNDA: O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ, NA CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO, ASSUME A
RESPONSABILIDADE DE NOTIFICAR TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DA ESFERA ADMINISTRATIVA DE
SUA GESTÃO, POR ESCRITO, DE MOLDE QUE RESTEM ELES CIENTES DE QUE NÃO SE PODERÁ FAZER USO DE ÔNIBUS DESTINADO
AO TRANSORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA OUTROS FINS, QUE NÃO SEJAM VINCULADOS À CONDUÇÃO DESTES NO TRAJETO
CASA/ESCOLA/CASA, RECHAÇANDO A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" PARA V.G., TURISMO
RELIGIOSO, PRÁTICAS DESPORTIVAS, PASSEIOS CULTURAIS, ATENDIMENTO MÉDICO ETC, DEVENDO TAL COMUNICADO SER
FORMALIZADO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COM CÓPIA AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE E MECÂNICA DA PREFEITURA
DE LAGOA DO PIAUÍ, COMPROVANDO A VEICULAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM LUME JUNTO A ESTA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS;
CLÁUSULA TERCEIRA: A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL, FICA ESTABELECIDO O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COMO
MULTA, A INCIDIR EM DESFAVOR DO COMPROMISSÁRIO, SE ESTE VIER A INCORRER INJUSTIFICADAMENTE EM DESCUMPRIMENTO
DOS TERMOS DESTA AVENÇA, QUANTIA ESTA QUE DEVERÁ SER REVERTIDA PARA O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS E COLETIVOS;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: PERDURANDO O DESCUMPRIMENTO POR DEZ DIAS, FICA ESTABELECIDO O VALOR DE R$ 200,00
(DUZENTOS REAIS) COMO MULTA DIÁRIA, SEM PREJUÍZO DA PENALIDADE DESCRITA NO CAPUT DESTA CLÁUSULA, A INCIDIR EM
DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR MUNICIPAL, OU QUEM O FIZER SUBSTITUIR;
PARÁGRAFO SEGUNDO: IMPLICARÁ EM MULTA O DESCUMPRIMENTO DE CADA UMA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS,
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS, AUTORIZANDO-SE, PORTANTO, A COBRANÇA DA PUNIÇÃO CUMULATIVAMENTE NO CASO DE
DESCUMPRIMENTOS CONCORRENTES;
PARÁGRAFO TERCEIRO: ANTES DA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE QUE TRATA ESTÁ CLÁUSULA, O COMPROMISSÁRIO, NA PESSOA
DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SERÁ NOTIFICADO, POR QUALQUER MEIO LEGAL VÁLIDO, INCLUINDO CORRESPONDÊNCIA EMITIDA
MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO (AR PELOS CORREIOS, SOB O TIMBRE "MÃO-PRÓPRIA"), PARA JUSTIFICAR AO
COMPROMITENTE, NO PRAZO DE 72H, OS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER TERMO DESTA AVENÇA, QUE, NO CASO
DE NÃO ACEITAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO FUNDAMENTADA, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, SERÃO
EXIGÍVEIS E EXECUTÁVEIS DE FORMA IMEDIATA;
CLÁUSULA QUARTA: O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO NÃO EXIME O COMPROMISSÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES
ATUAIS PELAS ILEGALIDADES EVENTUALMENTE CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, E NEM IMPEDE ATOS
DE REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, SEJA CIVIL OU CRIMINAL1;
CLÁUSULA QUINTA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROMOVERÁ A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRESENTE COMPROMISSO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NO PORTAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO DIÁRIO DE JUSTIÇA DO PIAUÍ E
NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS;
CLÁUSULA SEXTA: O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DOS
ARTS. 5° E 6° DA LEI N° 7.347/85;
CLÁUSULA SÉTIMA: QUE RESTE CLARIVIDENTE A HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DOS RECURSOS À CONTA DO PNATE,
PODENDO QUALQUER AFRONTA À RETILÍNEA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO/FNDE SER OBJETO DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
FUNDEB LOCAL, A FIM DE AMPLIAR E MELHORAR A REDE DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA PRESENTE
PACTUAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS;
CLÁUSULA OITAVA: AS QUESTÕES/PRETENSÕES DECORRENTES DESTE TERMO DE COMPROMISSO SERÃO DIRIMIDAS JUNTO À
VARA ÚNICA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO/PI, DO QUAL O MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ É TERMO JUDICIÁRIO.
E, POR ESTAREM AS PARTES DE PLENO ACORDO, FIRMAM O PRESENTE.
DEMERVAL LOBÃO, 28 DE MAIO DE 2019.
RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA.
PROMOTORA DE JUSTIÇA
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ/PI
JULGAMENTO: 07/05/2013, DATA DE PUBLICAÇÃO/FONTE: 16/05/2013)

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO/PI6732
PORTARIA Nº 37/2019
CONVERSÃO PP nº. 09/2018 EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 09/2018
SIMP 000324-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante adiante assinado, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI, no
uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (CF) impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência
(art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório (PP) nº. 09/2018 (SIMP 000324-325/2018) encontra-se com prazo de tramitação expirado,
tendo inicialmente procurado investigar possível improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, em decorrência da apuração do PP nº. 09/2018 (SIMP 000324-325/2018), durante os anos de 2017/2018, foi expedido
ofício à Direção do CEIP, solicitando informações mais precisas e a apresentação de documentos atinentes ao caso (por exemplo, ofício prévio à
data da audiência em questão, remetido pela Direção do CEIP, solicitando o apoio da Polícia Militar, para atender à determinação judicial em
comento), sem resposta, porém;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
01- A CONVERSÃO do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 09/2018 (Protocolo SIMP nº 000324-325/2018) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Nº. 09/2018, para apurar possível ato de improbidade administrativo praticado pelo então Diretor do CEIP, Sr. Valter Francisco Cristino Santos
Júnior, por não haver providenciado o recambiamento do menor I.G.S. de A. à audiência de apresentação, no dia 06 de março de 2016, à
Comarca de Barro Duro-PI, tudo com os respectivos registros no SIMP e autuações necessárias;
02. O ENCAMINHAMENTO da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
03. A PUBLICAÇÃO desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
04. A NOMEAÇÃO do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como
determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento
do procedimento;
06- A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, à Diretoria do CEIP informações mais precisas e a
apresentação de documentos atinentes ao caso (por exemplo, ofício prévio à data da audiência em questão, remetido pela Direção do CEIP,
solicitando o apoio da Polícia Militar, para atender à determinação judicial em comento; informações atualizadas que justifiquem quanto a
situação de não cumprimento do recambiamento do menor I.G.S. de A. à audiência de apresentação, no dia 06 de março de 2016, à Comarca de
Barro Duro-PI etc.).
Após, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro (PI), 29 de maio de 2019.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 38/2019
CONVERSÃO PP N. 26/2017 EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 26/2017
(SIMP 000117-325/2018)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante adiante assinado, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI
(PJBD), no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (CF) impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência
(CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório (PP) nº. 26/2017 (SIMP 000117-325/2018) encontra-se com prazo de tramitação expirado,
tendo inicialmente procurado investigar possível improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, em decorrência da apuração do PP nº. 26/2017 (SIMP000117-325/2018), durante os anos de 2016, 2017 e 2018,
verificou-se a possível prática de improbidade administrativa de agentes do Município de Passagem Franca/PI, termo judiciário da Comarca de
Barro Duro/PI, o encaminhamento dos autos da Notícia de Fato nº. 83/2017 (SIMP000914-166/2017), através do Ofício nº. 08-163/2017 - GPJAB,
para a tomada de providência que entender cabíveis;
CONSIDERANDO que, da documentação apresentada, em especial por meio dos depoimentos colhidos, observa-se que teria havido indevida
dispensa de licitação para contratação de serviços de vigilância que não teriam sido prestados pelo Sr. Rodolfo Pereira Alves (noticiante), objeto
das Notas de Empenho n. 801007,701248 e 901002, que totalizam o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a pedido do Sr. Manoel de Jesus
Sousa, candidato ao cargo de vereador, às vésperas das eleições do ano de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
01- A CONVERSÃO do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 26/2017 (Protocolo SIMP nº 000117-325/2018) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Nº. 26/2017, para apurar possível ato de improbidade administrativo praticado pelo então gestor municipal, Sr. Raislan Farias dos Santos, por ter
realizado pagamento com recursos da Secretaria Municipal de Educação para o Sr. Rodolfo Pereira Alves pela prestação de serviços de
vigilância sem que tenham sido prestados, nem tenha procedido o devido procedimento licitatório. com os respectivos registros no SIMP e
autuações necessárias;
02. O ENCAMINHAMENTO da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
03. A PUBLICAÇÃO desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
04. A NOMEAÇÃO do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como
determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento
do procedimento;
06. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Educação de
Passagem Franca do Piauí, para que apresente cópias integrais dos autos do processo de dispensa de licitação; cópia do contrato administrativo
prestação do serviço de vigilância pelo Sr. Rodolfo Pereira Alves; comprovantes de prestação do serviço de vigilância pelo Sr. Rodolfo Pereira
Alves; outras informações e documentos pertinentes ao esclarecimento do objeto da citada contratação, informe a competência da prestação do
serviço; os dados do servidor responsável pelo atesto da prestação de serviço.
07. Após respostas aos expedientes acima mencionados, o APRAZAMENTO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL com a presença do Prefeito, do
Secretário de Educação, do servidor responsável pelo atesto da prestação do serviço em lume, do suposto prestador de serviço Rodolfo Pereira
Alves e do Sr. Maciel de Jesus Sousa, candidato a vereador às vésperas das eleições de 2016.
Empós, à conclusão.
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Cumpra-se com urgência.
Barro Duro (PI), 29 de maio de 2019.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 12/2019
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 40/2019
SIMP n° 000031-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
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 Resolução 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2017, 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;
CONSIDERANDO quejá foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato (NF) SIMP n° 000031-325/2019 e que ainda não há
manifestação do Prefeito Municipal acerca das solicitações levadas a efeito;
RESOLVE DETERMINAR as seguintes diligências:
A CONVERSÃO da NF SIMP nº 000031-325/2019 em Procedimento Preparatório (PP) N. 12/2019, tendo e vista a necessidade de reiteração
de diligências, com os respectivos registros no SIMP, autuações necessárias e preservação do mesmo número SIMP;
A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO ao Prefeito Municipal de Barro Duro para apresentar informações quanto à execução do débito imputado pelo
TCE-PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
O ENVIO da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 29 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
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 14/2018
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 14/2018
PORTARIA Nº 41/2019 - SIMP 000142-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante adiante assinado, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI
(PJBD), no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (CF) impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência
(CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório (PP) nº. 01/2018, SIMP 000120-325/2018, encontra-se com prazo de tramitação expirado,
tendo inicialmente procurado investigar possível improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, em decorrência da apuração do PP n. 14/2017 (SIMP000142-325/2018), foi expedido o Ofício nº 119/2017, dirigido ao
Prefeito de Passagem Franca do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que, na documentação apresentada através do Ofício n. 025/09/2017 da Prefeitura Municipal de Passagem Franca do Piauí,
em resposta ao Ofício n. 119/2017 desta PJBD, não foram enviados documentos referentes ao procedimento licitatório de dispensa informado
nas notas de empenho apresentados pela Prefeitura Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
01- A CONVERSÃO do PP nº 14/2017 (SIMP 000142-325/2018) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), com os respectivos registros no SIMP e
autuações necessárias, para apurar possível ato de improbidade administrativo praticado pelo então gestor municipal, Sr. Raislan Farias dos
Santos, por ter realizado pagamento com recursos próprios do Tesouro Municipal para o Sr. Manoel da Cruz Cardoso Lima pela prestação de
serviços sem o devido procedimento licitatório;
02. O ENCAMINHAMENTO da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
03. A PUBLICAÇÃO desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
04. A NOMEAÇÃO do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como
determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento
do procedimento;
06. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO(S), REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras
de Passagem Franca do Piauí esclarecimentos acerca da dispensa de licitação na prestação de serviços de confecção de meios-fios para
Secretaria de Obras do Município de Passagem Franca do Piauí, em especial que apresente cópia de todo(s) o(s) PROCEDIMENTO(S) DE
LICITAÇÃO referente(s) à prestação de serviços de confecção de meios-fios para a Secretaria Municipal de Obras de Passagem Franca
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do Piauí/PI a que se referem as notas de empenho n. 0302065, n. 0701066, n. 0803026 e n. 0201148, entre outras porventura existentes,
tendo como credor MANOEL DA CRUZ CARDOSO LIMA;
07 - Após respostas aos expedientes acima mencionados, o APRAZAMENTO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL com o suposto prestador de
serviço Sr. Manoel da Cruz Cardoso Lima, para obtenção de informações atualizadas que justifiquem a prestação de serviços, a modalidade de
dispensa de licitação.
Empós, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro (PI), 29 de maio de 2019.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 21/2017
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 21/2017
PORTARIA Nº 42/2019 - SIMP 000008-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante adiante assinado, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI
(PJBD), no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (CF) impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência
(CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório (PP) nº. 21/2017 (SIMP 000008-325/2018) encontra-se com prazo de tramitação expirado,
tendo inicialmente procurado investigar possível improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, em decorrência da apuração do PP nº. 21/2017 (SIMP000008-325/2018), foram expedidos os Ofícios nº 158/2017 e n.
180/2017, dirigidos ao Prefeito de Passagem Franca do Piauí;
CONSIDERANDO a documentação apresentada através do Ofício n. 05/12/2017 da Prefeitura Municipal de Passagem Franca do Piauí, em
resposta ao Ofício n. 158/2017 desta Promotoria de Justiça, revelam-se insuficientes ao deslinde do feito;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
1- A CONVERSÃO DO PP Nº 21/2017 (SIMP 000008-325/2018) EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) EM Nº 21/2017, com os respectivos
registros no SIMP e autuações necessárias, para apurar possível ato de improbidade administrativo praticado pelo então gestor municipal, Sr.
Raislan Farias dos Santos, por ter realizado pagamento com recursos da Secretaria de Educação para Sra. Lindalva Alves de Andrade e Sra.
Marta Augusta da Silva com pagamento para o mesmo dia e objetos idênticos sem a devida contraprestação;
02. O ENCAMINHAMENTO da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
03. A PUBLICAÇÃO desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
04. A NOMEAÇÃO do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como
determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento
do procedimento;
06- A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO(S), REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis à Prefeitura Municipal de Passagem Franca do Piauí, na
pessoa do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação, para que esclareça acerca da ambiguidade dos objetos que constam na nota de
empenho nº 1126002 e na nota de empenho nº 1103114, que versam de forma genérica a descrição do material e/ou serviço: "Referente a
prestação de serviços na limpeza e higienização das Escolas mantidas por esta Secretaria Municipal de Educação", bem como informe a
competência da prestação do serviço que tiveram o pagamento realizados dentro do mês de novembro; o motivo do valor pago ser diferente pela
realização do mesmo serviço; os dados do servidor responsável pelo atesto da prestação de serviço e cópias do procedimento de dispensa de
licitação;
07- Após respostas aos expedientes acima mencionados, o APRAZAMENTO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL com a presença do Prefeito, do
Secretário de Educação, do servidor responsável pelo atesto da prestação do serviço em lume e as das supostas prestadoras de serviços: Sra.
Lindalva Alves de Andrade e Sra. Marta Augusta da Silva, para obtenção de informações atualizadas que justifiquem a prestação de serviços, a
razão da duplicidade do objeto, da diferença de valor pagos pelo mesmo serviço, informar de forma detalhada o objeto que se mostra
demasiadamente genérico, bem como apresentar documentação que comprove a prestação do serviço.
Empós, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro (PI), 29 de maio de 2019.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL nº. 07/2019
INQUÉRITO CIVIL N.º 11/2017
SIMP N.º 000138-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante com atuação na Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o art. 227, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988, proclama como dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Tutelar, dentre outras atribuições, atender as crianças e os adolescentes que tenham seus direitos
violados ou ameaçados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, de seus pais ou responsáveis, ou por sua própria conduta, aplicando as
medidas de proteção cabíveis, ressalvada a colocação em abrigo e família substituta; representar, em nome da pessoa e da família, contra a
violação dos direitos previstos no art. 220, §3°, da Lei Maior;
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CONSIDERANDO que deve constar da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar,
conforme preconiza o art. 134, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que é de suma importância o aparelhamento do conselho tutelar, pois ao mesmo incumbe o exercício de atribuições
extremamente relevantes relacionadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes (ECA, art. 136);
RESOLVE RECOMENDAR:
AO EXMO. SR. PREFEITO (A) MUNICIPAL DE BARRO DURO/PI que promova o aprimoramento da estrutura do Conselho Tutelar local,
possibilitando o melhor desempenho de suas atribuições, com adoção das seguintes medidas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis:
A) A Disponibilização de pessoal de apoio (servidor), no período diurno, para a realização de serviços de caráter administrativo e serviços gerais;
B) A Disponibilização de linha de telefone fixo, devidamente habilitada para receber e efetuar chamadas para telefones fixos e celulares;
C) A Designação de veículo e motorista para permanecerem à disposição do Conselho Tutelar, a fim de assegurar o atendimento de denúncias e
a realização de atividades que demandem o deslocamento dos Conselheiros;
D) A realização de reforma da sala de atendimento do Conselho Tutelar, com a disponibilização de mesa e cadeiras que se fizerem necessárias,
bem como à devida instalação do Aparelho de Ar condicionado (split) já existente no CT referente à sala de atendimento privativo, bem como a
adoção de todas as medidas necessárias ao isolamento acústico que favoreça a privacidade dos atendimentos;
E) A aquisição de livros doutrinários relativos aos assuntos de direitos da criança e do adolescente, que possibilitem rápida consulta e resolução
de problemas cotidianos;
F) A construção de uma rampa de acesso às pessoas com deficiência e limitações de mobilidade na sede do Conselho Tutelar local, dentro das
normas vigentes preconizadas;
G) A nomeação em caráter temporário dos suplentes quando da saída de férias dos conselheiros efetivos, conforme legislação de regência;
H) A disponibilização de técnico em informática ou quem lhe faça as vezes a fim de que realize a instalação/implantação em todos os
computadores do Conselho tutelar do Sistema de Informações para Infância e Adolescência - (SIPIA);
I) A elaboração de calendário anual de capacitação aos Conselheiros Tutelares deste município, bem como dos suplentes, inclusive com a
capacitação de integração e compartilhamento de conhecimento entre os conselheiros atuais e os novos conselheiros porventura eleitos, no
pleito do ano de 2019.
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 ao(s) agente(s) público supramencionado(s).
FIXA-SE a data da audiência extrajudicial já designada (11/06/2019) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das
providências necessárias ao atendimento da presente notificação recomendatória, encaminhando os documentos que comprovem as alegações,
ocasião em que, ao tempo de eventual celebração de acordo extrajudicial (TAC), poderão ser alargados os prazos da presente Recomendação.
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 IC respectivo para acompanhamento do seu cumprimento,
bem como no mural da PJBD para ampla publicidade.
Barro Duro/PI, 29 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 MINISTERIAL nº. 08/2019
INQUÉRITO CIVIL Nº 12/2017
SIMP Nº 000320-325/2018.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante com atuação na Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o art. 227, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988, proclama como dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Tutelar, dentre outras atribuições, atender as crianças e os adolescentes que tenham seus direitos
violados ou ameaçados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, de seus pais ou responsáveis, ou por sua própria conduta, aplicando as
medidas de proteção cabíveis, ressalvada a colocação em abrigo e família substituta; representar, em nome da pessoa e da família, contra a
violação dos direitos previstos no art. 220, §3°, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que deve constar da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar,
conforme preconiza o art. 134, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que é de suma importância o aparelhamento do conselho tutelar, pois ao mesmo incumbe o exercício de atribuições
extremamente relevantes relacionadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes (ECA, art. 136);
RESOLVE RECOMENDAR:
AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI que promova o aprimoramento da estrutura do Conselho
Tutelar local, possibilitando o melhor desempenho de suas atribuições, com adoção das seguintes medidas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis:
A) A imediata manutenção corretiva e preventiva do veículo do Conselho Tutelar, devendo-se disponibilizar durante as referidas manutenções
outro veículo que faça as vezes de carro à disposição deste Conselho Tutelar;
B) O estabelecimento de previsão de cota limitada de combustível previamente autorizada, não podendo, entretanto, este limite prejudicar os
trabalhos do Conselho Tutelar, sendo estabelecido pela Prefeitura controle de gastos de combustíveis;
C) A realização de imediata troca dos pneus do Carro do Conselho Tutelar local, bem como do pneu step, tendo em vista as condições atuais que
não favorecem a segurança e dirigibilidade do veículo;
D) A prestação de auxílio necessário aos custos com viagens/deslocamentos fora do município aos Conselheiros tutelares, devendo-se criar,
caso não haja, protocolo de rotina de solicitação de diárias aos membros do CT;
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E) A disponibilização de linha de telefone fixo, devidamente habilitada para receber e efetuar chamadas para telefones fixos e celulares;
F) A climatização com aparelhos de ar condicionado (split) na recepção do Conselho Tutelar, bem como das salas de atendimento, com a
disponibilização de mesa e cadeiras que se fizerem necessárias, bem como com a adoção de todas as medidas necessárias ao isolamento
acústico que favoreça a privacidade dos atendimentos;
G) A aquisição de livros doutrinários relativos aos assuntos de direitos da criança e do adolescente, que possibilitem rápida consulta e resolução
de problemas cotidianos;
H) A construção de uma rampa de acesso às pessoas com deficiência e limitações de mobilidade na sede do Conselho Tutelar local, dentro das
normas vigentes preconizadas;
I) A nomeação em caráter temporário dos suplentes quando da saída de férias dos conselheiros efetivos, conforme os imperativos mandamentais
constantes da legislação pertinente;
J) A elaboração de calendário anual de capacitação aos Conselheiros Tutelares deste município, bem como dos suplentes, inclusive com a
capacitação de integração e compartilhamento de conhecimento entre os conselheiros atuais e os novos conselheiros porventura eleitos, no
pleito do ano de 2019.
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 ao(s) agente(s) público supramencionado(s).
FIXA-SE a data da audiência extrajudicial já designada (11/06/2019) horas para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das
providências necessárias ao atendimento da presente notificação recomendatória, encaminhando os documentos que comprovem as alegações,
ocasião em que, ao tempo de eventual celebração de acordo extrajudicial (TAC), poderão ser alargados os prazos da presente Recomendação.
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 IC respectivo para acompanhamento do seu cumprimento,
bem como no mural da PJBD para ampla publicidade.
Barro Duro/PI, 29 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
PORTARIA Nº 19/2019
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP)
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) Nº 16/2018 SIMP 000444-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante adiante assinado, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro no uso
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que os atos dos agentes públicos são passíveis de controle externo, visando a preservação dos limites da legalidade e
moralidade administrativa, tendo por objetivo resguardar o interesse público;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 sobre os atos de improbidade administrativa perpetrados por agentes
públicos;
CONSIDERANDO, por fim, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição da República, que regem a Administração Pública;
RESOLVE DETERMINAR:
A CONVERSÃO do Procedimento Preparatório (PP) de Inquérito Civil nº 16/2018 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), tendo e vista a
necessidade de diligências suplementares, com vistas a apurar a possível prática de ato(s) de improbidade administrativa na(s) modalidade(s)
dano ao erário, enriquecimento ilícito e/ou violação aos princípios administrativos, decorrentes da contratação irregular de agentes públicos,
cumulação ilícita de cargos, e recebimento de valores do Erário do Município de Passagem Franca do Piauí, pelas pessoas de "DAVIRENE
LEMOS DE SOUSA NUNES", "ELIVANE MARIA DE ASSIS", "GILDA REGINA NUNES DA LUZ", "NAZARE DA CRUZ MONTEIRO", "BENEDITA
MARIA DA SILVA", "JACKSON PESSOA DOS SANTOS", "RAIMUNDO BARBOSA LEÃO", "ERAMOS PALHARES VIERA", "FRANCISCA DO
AMPARO SANTOS", "FRANCISCO DAS CHAGAS NERES ARAÚJO", "BARTOLOMEU NERES DOS SANTOS", ""SANDRA MARIA NERES DE
ARAÚJO MOURO", "ALINE NERES DE MOURA FERREIRA", ""CELSO DOS SANTOS BARBOSA", ""RAMON PEREIRA DA SILVA", SOLANGE
MARIA ALVES DA COSTA", "MARIA MIRACY VIEIRA DE ALENCAR", ""MARCIO ADRIANO P. SILVA" e "MARQUIONY DE SOUSA
NASCIMENTO", DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1 - A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
2 - A NOTIFICAÇÃO do noticiante Robson de Oliveira e de Márcio Adriano P. Silva para apresentar informações quanto ao recebimento de R$
4.598,76 por este sem exercício do cargo efetivo de motorista;
3 - A NOTIFICAÇÃO de Francisco das Chagas Neres Araújo para apresentar certidão de nascimento para fins de apurar relação de parentesco
com a vereadora Maria Iracema Araújo;
4 - A NOTIFICAÇÃO de Sandra Maria Neres de Araújo Moura para apresentar certidão de nascimento para fins de apurar relação de parentesco
com a vereadora Maria Iracema Araújo;
5 - A NOTIFICAÇÃO de Bartolomeu Neres dos Santos para apresentar certidão de casamento para fins de apurar relação de marital com Maria
Iracema Araújo, bem como legislação regulamentadora do cargo de acompanhamento de pessoas doentes para realização de exames;
6 - A NOTIFICAÇÃO de Aline Neres de Moura Ferreira para apresentar certidão de nascimento para fins de apurar relação de parentesco com a
vereadora Maria Iracema Araújo;
7 - A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeitura Municipal de Barro Duro, REQUISITANDO a apresentação das seguintes informações, no prazo de
10 (dez) dias úteis:
a) Cópia do processo de justificação de dispensa para locação de imóvel com Francisco das Chagas Neres Araújo;
b) Cópia do processo de justificação de dispensa para locação de imóvel com Sandra Maria Neres de Araújo Moura;
c) Informações quanto à natureza do vínculo e comprovação do exercício da função pública de professora por Aline Neres de Moura Ferreira;
d) Informações quanto à natureza do vínculo e comprovação do exercício do cargo público de professor por Celso dos Santos Barbosa;
e) Informações quanto à natureza do vínculo e comprovação do exercício de serviço público por Marquiony de Sousa Nascimento;
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8 - 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);
9 - A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) eaoCentro
de Apoio de Defesa da Educação e da Cidadania (COEDEC), para conhecimento;
10 - A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
11 - O ENCAMINHAMENTO da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI,
visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 17 de abril 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)
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) Nº 06/2019
PORTARIA N. 28/2019
SIMP n. 000827-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução n. 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da CF,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 20/2018 (SIMP n° 000827-325/2018), autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto suposto
descumprimento por parte do PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO DURO das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos, no que tange à
Licença para exercício do mandato classista;
CONSIDERANDO a representação de professor concursado da rede pública municipal de Barro Duro-PI, o qual foi eleito pela Federação dos
Servidores Públicos do Estado do Piauí - FESPPI para o mandato de Coordenador do Polo Regional Centro Norte II, de 1º de fevereiro de 2016 a
31 de janeiro de 2020, mas que tal ato estaria sendo ignorado pelo Secretário Municipal de Educação e pelo Prefeito, ainda que publicado no
Diário Oficial dos Municípios (Portaria nº 014/2016), e que não estaria percebendo gratificação correspondente ao cargo;
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal, em sede de defesa, apresentou manifestação com justificativas para a recusa, dentre elas, que já
havia 5 (cinco) servidores a inteira disposição do Sindicato, o que desestabilizaria o quadro de magistério do Município, bem como que o referido
servidor fazia parte de duas entidades de classes na região, ocupando cargo de Diretor no Sindicato Municipal e como Coordenador no polo
Regional da Federação;
CONSIDERANDO que foi ajuizada ação na Justiça do Trabalho (RTOrd 0000518-57.2017.5.22.0001), pela qual foi julgada procedente a
reclamação trabalhista proposta pelo declarante em face do Município de Barro Duro-PI;
CONSIDERANDO que o interessado/declarante manifestou interesse no prosseguimento do presente feito para apuração de prática de ato de
improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das
declarações prestadas pelo servidor público no dia 11 de fevereiro de 2019;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de ofício requisitório ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter informações
sobre os pontos destacados na referida representação;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato em epígrafe em Inquérito Civil Público, para que seja continuada a apuração de suposto descumprimento por
parte do PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO DURO das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos, no que tange à Licença para exercício
do mandato classista, determinando-se, desde já:
1. A confecção de nova capa para o procedimento;
2. O encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, assinada
eletronicamente, 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);
3. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
4. A expedição de ofício requisitório ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI para prestação de informações acerca das declarações apresentadas
pelo requerente nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com as advertências de praxe;
5. A remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
6. A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
7. O encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 17de abril de 2019.
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 32/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 09/2019
SIMP n° 000013-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
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 Resolução 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
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CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2017, 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;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato SIMP n° 000013-325/2019, autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto o acompanhamento da
execução de Débito Imputado ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, gestor do FUNDEB do município de Barro Duro-PI, a partir do envio da Certidão
de Débito nº 027/2018 pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos autos do Processo TC/n. 52.817/12, confirmado pelo Acórdão n.
2557/2017 do Processo TC/003549/2017;
CONSIDERANDO quejá foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das
demandas pleiteadas;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de Mandado de Notificação ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter
esclarecimentos acerca da execução do débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado (título executivo Nº 027/2018);
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para que seja continuidade do acompanhamento da execução do
débito referente ao Processo TC n. 24.239/2018, determinando-se, de pronto, as seguintes diligências:
A expedição de ofício, requisitando ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, Prefeito do município de Barro Duro-PI, a prestação de esclarecimentos
acerca da execução do débito, no prazo 10 (dez) dias úteis;
O encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
A remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
O encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 13 de maio de 2019.
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 34/2019
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP)
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 08/2018
SIMP 000312-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, no uso de as atribuições legais, e, com fulcro nas
disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88); artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único,
inciso IV, da Lei Federal de n° 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual n° 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 público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, à luz dos arts. 127 e 129, III, da Lei das Leis (CF/88);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover o procedimento de investigação para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na CF/88;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2°, §§ 6º e 7º, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n° 23/2007, o
procedimento preparatório (PP) deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável, e vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou
o converterá em inquérito civil;
CONSIDERANDO que o PP nº. 08/2018 (SIMP 000312-325/2018) encontra-se com prazo de tramitação expirado;
CONSIDERANDO que a Resolução n° 23/07 do CNMP prevê em seu art. 2º, §3º, que o conhecimento por manifestação anônima, justificada, não
implicará ausência de providências, desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes do artigo 2°,
inciso II, da Resolução mencionada que prescreve que se deflagrará procedimento em face de requerimento ou representação formulada por
qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente
permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização;
CONSIDERANDO a notícia anônima, inicialmente formulada junto à Procuradoria da República no Estado do Piauí, remetida para esta
Promotoria de Justiça de Barro Duro para apuração, informando possíveis irregularidades em pagamentos indevidos realizados pela Prefeitura de
Passagem Franca à Sra. VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR, nos anos de 2014, 2015 e 2016, relativos à suposta prestação de serviços de
reparo de "organização das festividades do Dia dos Pais em escolas", sem licitação ou regular procedimento de dispensa de licitação, todos no
Município de Passagem Franca/PI, estando acompanhada de documentos públicos, não se revelando manifestamente temerária ou
improcedente;
CONSIDERANDO que, segundo a representação, VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR é estudante de Direito na cidade de Teresina/PI e não
trabalha com a prestação serviços da natureza do contratado pela Prefeitura de Passagem Franca do Piauí;
CONSIDERANDO que os parâmetros para uma contratação sem licitação são: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória
especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado;
CONSIDERANDO que as apontadas irregularidades, uma vez comprovadas, são graves, razão pela qual merecem averiguação ministerial;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos probatórios quanto aos fatos acima referidos;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL (PP) n. 08/2018 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 08/2018,
na forma dos parágrafos 42 a 72 do artigo 29 da Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução n° 001, de 12 de agosto de
2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, tendo em vista a necessidade do prosseguimento das investigações
iniciadas DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
A confecção de nova capa para o procedimento, mantendo-lhe a numeração (Res. 23 do CNMP, art. 2º, §5º, Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 8º);
O encaminhamento cópia desta portaria ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) e ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
A determinação da publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo
conhecimento e controle social;
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A afixação da cópia da presente Portaria no mural da PJ no Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como o ENCAMINHAMENTO do
arquivo no formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI);
A reiteração da deteminação de EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ-PI,
REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do respectivo ofício:
Cópia de todo(s) o(s) PROCEDIMENTO(S) DE INEXIGIBILIDADE OU DE DISPENSA DE LICITAÇÃO referentes à prestação de serviços de
organização das festividades do Dia dos Pais em escolas do Município, a que se referem as notas de empenho de n. 801128 e n. 801208, entre
outras porventura existentes, tendo como credor(es) VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR, desde o ano de 2014 até a presente data;
Encaminhamento a esta Promotoria de Justiça (PJ) de toda a documentação referente aos serviços pagos/empenhados, em decorrência de
contratos administrativos (notas fiscais, de empenho, recibos etc.), tendo como credor(es) VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR, desde o ano de
2014 até a presente data;
Outras informações e documentos pertinentes ao esclarecimento do objeto da presente investigação, comprobatórios do cumprimento dos
requisitos necessários para dispensa/inexigibilidade de licitação na contratação de VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR, bem como se houve
outros pagamentos em favor desta;
7. A Designação de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL para oitiva de VIVIANE RODRIGUES DE ALENCAR, observadas as pautas de audiências
judiciais e ministeriais já designadas, nos múltiplos Órgãos de Execução pelos quais responde este Promotor de Justiça.
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.
Barro Duro/PI, 13 de maio de 2019.
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL N. 22/2017
PORTARIA nº 30/2019
(SIMP 000010-325/2018)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que o concurso público é o meio posto à disposição da Administração Pública tanto direta, quanto indireta, para selecionar os
candidatos mais aptos a ocuparem um cargo ou emprego público;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter nos quadros da administração pública direta e indireta somente servidores concursados, exceto
os que, na forma da lei:
a) Estejam ocupando cargos em comissão, considerados de livre nomeação e destituição, abstendo-se de contratar servidores nesta condição e
que sejam desviados da função de chefia, direção e assessoramento;
b) Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público;
c) Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, como agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a
endemias, na forma disciplinada na Lei Federal nº 11.350/2006;
d) Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, para o atendimento a programas específicos, decorrentes de
convênios com outros entes da Federação;
CONSIDERANDO que, por meio de Registros de Atendimento ao Público, devidamente autuados como Notícias de Fato, foram informadas
contratações supostamente irregulares realizadas pelo Município de Passagem Franca do Piauí das técnicas de enfermagem da Unidade Básica
de Saúde Julio Pereira de França, Sras. Maria Eliandra dos Santos (no período de 2009 a 12/2016) e Francileide Martins da Silva (de 02/02/2009
a 09/12/2016), bem assim da auxiliar de enfermagem Eva Maria da Conceição Silva (de 2001 a 12/2016), com o pagamento de salário mínimo e
desconto da previdência sem o devido repasse ao INSS;
CONSIDERANDO que as referidas contratações também podem corresponder a atos de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da
Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92);
CONSIDERANDO o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias (art.2º, §7º, da Resolução nº 23, do CNMP) do presente Procedimento Preparatório
e a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE:
Converter o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, de número 22/2017, determinando-se:
A expedição de Ofício à Prefeitura Municipal de Passagem Franca, requisitando documentos comprobatórios, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
que comprovem o repasse ao INSS referente aos descontos da previdência das técnicas de enfermagem da Unidade Básica de Saúde Julio
Pereira de França, Sras. Maria Eliandra dos Santos (no período de 2009 a 12/2016) e Francileide Martins da Silva (de 02/02/2009 a 09/12/2016),
bem assim da auxiliar de enfermagem Eva Maria da Conceição Silva (de 2001 a 12/2016);
O encaminhamento da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
3. A publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
4. A nomeação do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
5. A comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento do
procedimento;
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Barro Duro (PI), 17 de abril 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
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PORTARIA DE CONVERSÃO N° 26/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 07/2019
SIMP 000033-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2017, 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;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato (NF) SIMP n° 000033-325/2019, autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto o
acompanhamento da execução de Débito Imputado, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que versa sobre o Processo TC/nº
24233/2018 que foi encaminhado a esta Promotoria com a Certidão de Débito (nº 025/2018);
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação da NF e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das demandas
pleiteadas;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de Mandado de Notificação ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter
esclarecimentos acerca da execução do débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado (título executivo Nº 025/2018);
RESOLVER:
Converter a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para que seja continuada o acompanhamento da execução do débito
referente ao Processo TC/nº 003549/2017, determinando-se:
1. A expedição de Ofício Requisitório ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, Prefeito do município de Barro Duro-PI, para prestar esclarecimentos
acerca da execução do débito, com as advertências de praxe;
2. Encaminhar cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
3. Determinar a publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo
conhecimento e controle social;
4. A nomeação do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
5. A comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento do
procedimento;
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Barro Duro (PI), 17 de abril 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
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) Nº 06/2019
PORTARIA N. 28/2019
SIMP n. 000112-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução n. 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da CF,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 20/2018 (SIMP n° 000827-325/2018), autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto suposto
descumprimento por parte do PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO DURO das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos, no que tange à
Licença para exercício do mandato classista;
CONSIDERANDO a representação de professor concursado da rede pública municipal de Barro Duro-PI, o qual foi eleito pela Federação dos
Servidores Públicos do Estado do Piauí - FESPPI para o mandato de Coordenador do Polo Regional Centro Norte II, de 1º de fevereiro de 2016 a
31 de janeiro de 2020, mas que tal ato estaria sendo ignorado pelo Secretário Municipal de Educação e pelo Prefeito, ainda que publicado no
Diário Oficial dos Municípios (Portaria nº 014/2016), e que não estaria percebendo gratificação correspondente ao cargo;
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal, em sede de defesa, apresentou manifestação com justificativas para a recusa, dentre elas, que já
havia 5 (cinco) servidores a inteira disposição do Sindicato, o que desestabilizaria o quadro de magistério do Município, bem como que o referido
servidor fazia parte de duas entidades de classes na região, ocupando cargo de Diretor no Sindicato Municipal e como Coordenador no polo
Regional da Federação;
CONSIDERANDO que foi ajuizada ação na Justiça do Trabalho (RTOrd 0000518-57.2017.5.22.0001), pela qual foi julgada procedente a
reclamação trabalhista proposta pelo declarante em face do Município de Barro Duro-PI;
CONSIDERANDO que o interessado/declarante manifestou interesse no prosseguimento do presente feito para apuração de prática de ato de
improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das
declarações prestadas pelo servidor público no dia 11 de fevereiro de 2019;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de ofício requisitório ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter informações
sobre os pontos destacados na referida representação;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato em epígrafe em Inquérito Civil Público, para que seja continuada a apuração de suposto descumprimento por
parte do PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO DURO das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos, no que tange à Licença para exercício
do mandato classista, determinando-se, desde já:
1. A confecção de nova capa para o procedimento;
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2. O encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, assinada
eletronicamente, 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);
3. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
4. A expedição de ofício requisitório ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI para prestação de informações acerca das declarações apresentadas
pelo requerente nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com as advertências de praxe;
5. A remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
6. A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
7. O encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 17 de abril de 2019.
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
IC Nº 19/2018 - SIMP 000863-325/2018
PORTARIA Nº 32/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que os atos dos agentes públicos são passíveis de controle externo, visando a preservação dos limites da legalidade e
moralidade administrativa, tendo por objetivo resguardar o interesse público;
CONSIDERANDO as supostas irregularidades relatadas e abordadas minuciosamente na Prestação de Contas do Municipal de Previdência
Social/FPMS do Município de Barro Duro/PI, exercício de 2014, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI);
CONSIDERANDO, por fim, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição da República, que regem a Administração Pública;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 19/2018, para apurar as apontadas irregularidades
abordadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), na Prestação de Contas do Fundo Municipal (FMPS) do Município de Barro
Duro/PI, exercício de 2014, determinando-se:
1. O encaminhamento da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
2. A publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
3. A nomeação do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
4. A comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento do
procedimento.
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Barro Duro (PI), 17 de abril 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
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 33/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 10/2019
SIMP n° 000014-325/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
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 Resolução 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2017, 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;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato SIMP n° 000014-325/2019, autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto o acompanhamento da
execução de Débito Imputado ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, gestor do FMS do município de Barro Duro-PI, a partir do envio da Certidão de
Débito nº 028/2018 pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos autos do Processo TC/n. 52.817/12, confirmado pelo Acórdão n. 2558/2017
do Processo TC/003549/2017;
CONSIDERANDO quejá foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das
demandas pleiteadas;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de requisição ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter esclarecimentos
acerca da execução do débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado (título executivo Nº 028/2018);
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para que seja continuada o acompanhamento da execução do débito
referente ao Processo TC n. 24.239/2018.
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A expedição de ofício, requisitando ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, Prefeito do município de Barro Duro-PI, a prestação de esclarecimentos
acerca da execução do débito, no prazo 10 (dez) dias úteis;
O encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento;
A remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
O encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro/PI, 13 de maio de 2019.
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
Promotor de JustiçaPromotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL N. 06/2018
PORTARIA nº27/2019
SIMP 000028-325/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato (NF) n.º 050/2017 autuada na PJ de Barro Duro, relatando o suposto descumprimento da carga horária por
servidores públicos do Município de Passagem Franca do Piauí, concursados para 40 (quarenta) horas/semanais, mas trabalhando apenas 20
(vinte) horas/semanais, dentre as quais JAQUELINE DE ALENCAR SOUSA, THAIS MICHELE BORGES DA SILVA, BENEDITA MARAI DA
SILVA, CLESSIA APARECIDA ALVES DE MATOS;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público fiscalizar o bom desempenho dos serviços públicos, o cumprimento dos princípios
constitucionais e a legislação de regência;
CONSIDERANDO o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias (art.2º, §7º, da Resolução nº 23, do CNMP) do presente Procedimento Preparatório
e a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
RESOLVE:
CONVERTER o atual PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, de número 06/2018 e, desde já, determinar como
diligências o que segue:
1. A expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Passagem Franca-PI, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis:
I- Lista de todos os servidores/agentes públicos, em sentido amplo, em exercício do cargo de "Agente Administrativo", informando o respectivo
cargo/emprego/função, lotação, remuneração, endereços, telefones de contato, bem como os controles de frequência dos últimos 12 (doze)
meses;
II - Informações e documentos outros atinentes às alegações de fato noticiadas no Registro de Atendimento/NF, especificando:
a) se efetivamente houve atraso no pagamento das remunerações dos servidores/agentes públicos, em sentido amplo, lotados ou a serviço da
Secretaria de Educação do Município de Passagem Franca - PI;
b) se esses atrasos, acaso confirmados, persistem atualmente e quais suas razões;
A expedição de notificação às servidoras JAQUELINE DE ALENCAR SOUSA, THAIS MICHELE BORGES SILVA, BENEDITA MARIA DA SILVA,
CLESSIA APARECIDA ALVES DE MATOS, para, pessoalmente, prestar esclarecimentos nesta Promotoria de Justiça de Barro Duro, a respeito
dos fatos noticiados, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais previamente designadas;
O encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
A publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e controle
social;
A comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento do
procedimento;
A nomeação do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Barro Duro (PI), 17 de abril de 2019.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 25/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 06/2019
(SIMP 000015-325/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), 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 Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
129, inciso III);
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CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da Lei
Maior, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2017, 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;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato SIMP n° 000015-325/2019, autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto o acompanhamento da
execução de Débito Imputado, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que versa sobre o Processo TC/nº 24241/2018 que foi
encaminhado a esta Promotoria;
CONSIDERANDO quejá foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não há manifestação do Prefeito acerca das
demandas pleiteadas;
CONSIDERANDO que se faz necessária a expedição de Ofício Requisitório ao Prefeito Municipal de Barro Duro/PI, a fim de obter
esclarecimentos acerca da execução do débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para que seja continuada o acompanhamento da execução do débito
referente ao Processo TC/nº 24241/2018, determinando-se:
A expedição de Ofício Requisitório ao Sr. Deusdete Lopes da Silva, Prefeito do município de Barro Duro-PI, para prestar esclarecimentos acerca
da execução do débito, com as advertências de praxe;
Encaminhar cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail 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);
Determinar a publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento
e controle social;
A nomeação do (a) Assessor(a) de Promotoria de Justiça Aline Maiane Silva dos Santos para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Barro Duro (PI), 17 de abril 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

3.18. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO/PI6733
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 3/2019
Recomenda ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa de seu representante legal, Prefeito RAIMUNDO NONATO COSTA, que
determine todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o pleno funcionamento do Portal da Transferência do Poder
Executivo do Município de Nazaré do Piauí, a fim de que seja restabelecida a observância dos princípios constitucionais da
administração pública, sob pena de configuração da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo arts. 127, caput, e
129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141, caput, e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e art. 37, V, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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 e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que incumbe, constitucionalmente, ao Ministério Público as funções de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e 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, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; (art. 37, caput, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade
e do Estado; (art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que cabem à Administração Pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem; (art. 216, § 2º, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio
de 2009 (Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social da gestão pública, contribuindo para a
consolidação do regime democrático e ampliando a participação cidadã;
CONSIDERANDOque nos termos do art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92, configura ato de improbidade administrativo que atenta contra os princípios
da Administração Pública a conduta de negar publicidade aos atos oficiais.
CONSIDERANDO o procedimento administrativo ICP nº 185-269/2019, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí - PI,
redistribuído a 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, por força da Resolução nº 02, de 26 de março de 2018, do Colendo Colégio de Procuradores
de Justiça do Piauí, com o escopo de averiguar a existência de Portal da Transparência que atenda as especificações do CACOP/MPPI e do
TCE/PI;
CONSIDERANDO que, após a realização de algumas diligências, ficou constatado que o Portal da Transparência do Município de Nazaré do
Piauí não está sendo devidamente alimentado, conforme previsão da legislação pertinente;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Floriano, visando uma solução consensual sobre o objeto do procedimento referido, resolve:
RECOMENDAR
Ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa de seu representante legal, prefeito RAIMUNDO NONATO COSTA, para que, no prazo
máximo de 30 dias, determine todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o pleno funcionamento do Portal da
Transparência do Poder Executivo do Município de Nazaré do Piauí, a fim de que seja restabelecida a observância dos princípios
constitucionais da administração pública, sob pena de configuração da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da lei.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
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Resolve,ainda,determinar:
a) fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano manifestação escrita edocumentação hábil a provar o fiel
cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação para que seja publicada no sítio eletrônico do Ministério Público, com a devida comunicação ao
Conselho Superior do Ministério Público e Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP e ao
respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 29 de maio de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI6734
NOTÍCIA DE FATO Nº 46/2018/PJR-MPPI
Noticiante: Câmara Municipal de Regeneração-PI
Noticiado: Prefeitura Municipal de Regeneração-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente encaminhado a esta Promotoria de Justiça, pela Câmara Municipal de Regeneração/PI, através de Requerimentos nº 04,
05/2018 de autoria do vereador Manoell Teixeira Absolon, solicitando a intervenção do Ministério Público na apuração de possíveis
superfaturamentos na construção de um muro da Escola Municipal Guilherme Xavier de Oliveira, reforma da sede da Secretaria Municipal de
Saúde e de Posto de Saúde no bairro São Vicente, pois essas denúncias foram debatidas no Plenário da Câmara, tendo em vista a elevada
quantia paga.
Considerando que referida denúncia veio desprovida de documentos que servisse de base para a instauração do competente Procedimento
Investigatório, foi solicitado à Câmara Municipal de Regeneração o envio de toda e qualquer documentação pertinente ao fato acima apontado, a
teor do 4º, inc. III, da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de Julho de 2017.
Despacho de prorrogação por mais 90 (noventa) dias, a teor do art. 3º, caput, da Res. CNMP n°174/2017, às fls. 11.
Devidamente intimado, o Noticiante se manteve inerte - vide Certidão de fls. 14.
Em sede de diligências, o Ministério Público solicitou do Município cópia dos referidos Procedimentos Licitatórios, do qual consta a estimativa
orçamentária dos serviços ou produtos a serem contratados; cópia do Projeto da Obra e extratos bancários referente a toda e qualquer
trasnferência financeira realizada pela Prefeitura à Empresa vencedora (prestadora do serviço).
Em resposta ao solicitado (fls. 19/431), o Município encaminhou as cópias solicitadas.
Foram acostados aos autos o Procedimento nº 90/2017 (TP nº 03/2017), o Procedimento nº 89/2017 (TP nº 02/2017) e o Procedimento nº
05/2018 (TP nº 01/2018). O primeiro deles refere-se ao processo licitatório que resultou no Contrato nº 90/2017 para construção do muro da
Escola Municipal Guilherme Xavier de Oliveira; o segundo resultou no Contrato nº 89/2017 para prestação de serviços de reforma da Secretaria
Municipal de Saúde de Regeneração-PI; enquanto o terceiro resultou no Contrato nº 05/2018 para prestação de serviços de reforma do Posto de
Saúde do Bairro São Vicente.
EIS O RELATÓRIO.
Analisando os procedimentos Licitatórios constantes nos autos, verifica-se que todos atenderam as formalidades legais, em obediência a Lei nº
8.666/93, não se vislumbrando a ocorrência de superfaturamento ou outra irregularidade, a ensejar a abertura de investigação por parte deste
Ministério Público.
Demais disso, o requerimento não veio acompanhado de arcabouço probatório mínimo para comprovar a ocorrência de possíveis
superfaturamentos.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
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.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, o Ministério Público encaminhou 03 (três) ofícios ao Noticiante solicitando a documentação pertinente ao caso, para fins de
complementação das informações, ao passo que solicitou a cópia dos respectivos procedimentos licitatórios não sendo capaz de identificar o
alegado superfaturamento.
DIANTE DO EXPOSTO, em vista da inexistência de elementos mínimos para dar início a uma investigação, este Agente Ministerial promove o
encerramento e arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 17 de Abril de 2019.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça

3.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA/PI6735
PORTARIA Nº. 09/2019
INQUÉRITO CIVIL Nº 03/2019
Objeto: converter NF em IC, para apurar notícia de prestação de contas da prefeitura municipal de São José do Divino/PI.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, designado para oficiar na 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca, com fundamento nos artigos 129 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.625/93, na Lei Complementar Estadual nº. 12/1993 e
no artigo 2º, da Resolução CNMP nº. 23/2017 e
Considerando que incumbe ao Ministério Público à 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, bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo 37
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da CF);
Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses
difusos e coletivos, nos termos da legislação alhures apontada;
Considerando que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a instauração
e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro do Ministério
Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
Considerando que o prazo de tramitação da Notícia de Fato nº 20/2019 encontra-se expirado, não cabendo mais prorrogação e até a presente
data sem que as investigações tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
Considerando que o Procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o escopo de apurar notícia de prestação de contas da prefeitura
municipal de São José do Divino/PI;
RESOLVE converter os autos da Notícia de Fato nº 20/2018 em
Inquérito Civil Público nº 03/2019, procedendo-se as anotações em livro próprio e demais providências de costume.
Designo RAYLANE MIRELLE SAMPAIO SALES para secretariar os trabalhos, devendo-se lavrar o devido termo de compromisso;
A afixação da presente portaria no local de costume para fins de
publicação;
Ciência ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP/MPPI;
Remeta-se a presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário de Justiça e Diário dos Municípios), afixando-a no local de
costume.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 30 de Maio de 2019.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

4. PROCON
[]

4.1. PORTARIAS PROCON/MPPI6718
PORTARIA MPPI/PROCON Nº 10/2019
O COORDENADOR-GERAL DO PROGRAMA DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PAIUÍ - PROCON/MPPI, Dr. NIVALDO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores dos Procons Municipais integrados ao Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC, abaixo relacionados, para
participarem do Curso de Formação em Mediação e Conciliação, no período de 04 a 08/06/2019 de 08h às 18h, na cidade de Teresina, a
ser ministrado pelo NUPEMEC, com o objetivo de atender os interesses mútuos, previstos no Acordo de Cooperação Técnica - ACT nº 18/2018,
firmado entre o MPPI e o TJPI.
1. Procon Municipal de Parnaíba
Rosângela da Silva Mourão e João Carlos Gomes Galdino
2. Procon Municipal de Piripiri
Fábia Raquel Probo Rodrigues;
3. Procon Municipal de Campo Maior
Rondnney Oliveira Pereira;
4. Procon Municipal de Oeiras
Natan Pereira Dias;
5. Procon Municipal de Picos
Weika de Sousa Silva Luz
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO COORDENADOR GERAL DO PROCON/MPPI, em Teresina, aos 15 dias do maio de 2019.
NIVALDORIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral PROCON/MPPI
PORTARIA MPPI/PROCON Nº 11/2019
O COORDENADOR-GERAL DO PROGRAMA DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PAIUÍ - PROCON/MPPI, Dr. NIVALDO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores EDIVAR CRUZ CARVALHO, JOSE ARIMATEA AREA LEAL COSTA MARQUES e ANTONIO JOSE ANDRADE
TRINDADE FILHO,para participarem das ações do MP em Ação, Procon Itinerante, na cidade de Cocal, no período de 12 e 14 junho de 2019,
realizando atendimentos a população e fiscalizações em apoio a Promotoria de Justiça de Cocal/PI.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO COORDENADOR GERAL DO PROCON/MPPI, em Teresina, aos 24 dias do mês de maio de 2019.
NIVALDORIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral PROCON/MPPI
PORTARIA MPPI/PROCON Nº 12/2019
A COORDENADORA-GERAL DO PROGRAMA DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PAIUÍ - PROCON/MPPI, Dra. DENISE COSTA AGUIAR, no uso de suas atribuições como substituta legal, em caso de impedimento do titular,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça e Coordenador-Geral do PROCON/MPPI NIVALDO RIBEIRO e a servidora LIVIA JANAINA MONÇÃO
LEODIDO DE BRITO, para participarem das atividades do MP em AÇÃO, Procon Itinerante e AUDIÊNCIA PÚBLICA a convite da Promotoria
de Justiça de Cocal, a realizar-se no dia 14 de junho de 2019, a partir das 08h, do respectivo dia na cidade de Cocal/PI.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Coordenação Geral do PROCON/MPPI, Teresina, 24 de maio de 2019.
DENISE COSTA AGUIAR
Promotora de Justiça
Coordenadora- Geral PROCON/MPPI, em exercício
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