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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - CSMP-PI6909
PAUTA DA 1311ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 17 JUNHO DE 2019, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1310ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2019, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Voto-vista.
2.1.1 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000188-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar supostas
irregularidades no âmbito da Junta Comercial do Piauí - JUCEPI - como impessoalidade na priorização de processos, suborno, possível admissão
irregular de funcionários e prestação deficiente de serviços. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Voto-vista: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.2 Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.1 Inquérito Civil SIMP nº 000051-237/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar uso indevido de Recursos
Públicos em reformas de prédios públicos. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Lenir Gomes
dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.2 Inquérito civil nº 02/2011 (SIMP: 000046-237/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Medes. Assunto: irregularidades na
prestação de contas na Câmara Municipal de Ribeira do Piauí. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora:
Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.3 Procedimento Preparatório nº 018/2019 (SIMP: 000148-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: a fim de
viabilizar a realização do procedimento de Angioplastia Coronariana à paciente no Hospital Universitário - UFPI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.4 Inquérito Civil nº 016/2019 (SIMP: 000194-105/2019). Origem: 2ª Promotoria de Oeiras. Assunto: apurar possíveis danos ambientais
relativos à realização de shows e apresentações musicais no estabelecimento denominado Gela Guela, de propriedade do Sr. Avelino da Silva
Sousa, situado na Av. Transamazônica, rodagem de Picos, Oeiras-PI, sem licença da autoridade competente, com a utilização de aparelhos e
instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado, causando prejuízos a tranquilidade e à saúde auditiva de diversos munícipes que residem na
proximidade do local. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos
Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.5 Procedimento Preparatório nº SIMP: 000050-172/2019. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: apurar ocorrência de
poluição sonora ocasionada por Igreja Batista, Planalto Uruguai, Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.6 Inquérito Civil nº 78/2018 (SIMP: 000070-107/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: apurar danos ambientais e à
saúde pública decorrente do transbordo de efluentes de esgoto sanitário no Conjunto Parque Leste, Bairro Rodagem de Picos, no município de
Oeiras-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão
(substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.7 Inquérito Civil nº SIMP: 000056-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Poluição Ambiental - Poluição
ambiental em terrenos abandonados. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes
dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.8 Inquérito Civil nº 001/2018 (SIMP nº 000085-062/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: fiscalizar/acompanhar
o plano de atendimento socioeducativo do Município de Campo Maior-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza
Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.9 Inquérito Civil nº. 001/2016 (SIMP nº. 000317-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: apurar o cumprimento do art. 24
da Lei nº. 9.394/96 no âmbito das Escolas Públicas Municipais de Cocal dos Alves/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.2.10 Inquérito Civil nº 75/2017 (SIMP nº 000867-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: suspensão, pela Eletrobrás,
do regime de prontidão entre os funcionários lotados em Pedro II, com prejuízo às unidades consumidoras situadas em Pedro II, Domingos
Mourão, Milton Brandão e Lagoa do São Francisco. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora:
Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Luís Francisco Ribeiro).
2.3 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.1 Inquérito Civil SIMP nº 000159-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a existência de danos
ambientais decorrentes do uso irregular do local utilizado como destino final de resíduos sólidos produzidos no Município de Nazaré do Piauí,
bem como garantir a realização das medidas necessárias para a sua adequação a um lixão controlado até a construção do respectivo aterro
sanitário. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.2 Inquérito Civil SIMP nº 000053-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: irregularidades administrativas na
contratação de servidores e/ou empregados públicos pela câmara Municipal de Arraial sem a observância dos requisitos legais, bem como tomar
as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.3 Inquérito Civil nº SIMP nº 000051-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a existência de
irregularidades administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pela Câmara Municipal de São José do Peixe sem a
observância dos requisitos legais, bem como tomar medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação de legislação
pertinente, conforme seja o caso. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.4 Inquérito Civil nº 155/2018 (SIMP: 000036-096/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: apurar e
investigar supostas irregularidades na execução de obras de melhoria habitacional em determinadas localidades do município de Fartura do
Piauí/PI. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.5 Inquérito Civil nº 232/2018 (SIMP nº 000115-097/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
suposto ato de improbidade administrativa, em razão de irregularidades no repasse de pagamentos à empresa executora de objeto de contrato
de licitação de obra pública para construção de dois espaços educativos com 06 (seis) e com 12 (doze) salas padrão FNDE no município de São
Raimundo Nonato. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.6 Procedimento de Investigação Criminal SIMP nº 000279-046/2018. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: crimes contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137 - arts. 1º a 3º). Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr. Alípio
de Santana Ribeiro.
2.3.7 Inquérito Civil nº 13/2014 (SIMP nº 000575-081/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: apurar a qualidade dos
serviços prestados nos postos de saúde no município de Bom Jesus. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.
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Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.8 Inquérito Civil nº 11/2011 (SIMP nº 000100-237/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar a existência de
desperdício de dinheiro público ocorrido em convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal de Socorro do
Piauí-PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.9 Procedimento Preparatório nº 001/2006 (SIMP nº 000045-237/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar
irregularidades na administração municipal, que consiste na contratação de funcionários sem a realização de concurso público. A existência de
funcionários percebendo vencimentos mensais inferiores ao salário-mínimo vigente. Desrespeito a outros direitos sociais como o pagamento do
terço de férias, 13º salário-família, pagamento de hora extra. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.10 Inquérito Civil nº 01/2019 (SIMP nº 000289-199/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: investigar a regularidade do
concurso público do município de Cocal, Edital nº 001/2019, a ser realizado pelo Instituto Machado de Assis, com a realização da prova objetiva
prevista para o dia 26 de maio de 2019. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.11 Procedimento Preparatório nº 045/2019 (SIMP nº 000067-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na realização de transplante intervivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Ponte. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.12 Inquérito Civil nº 001/2019 (SIMP nº 000013-030/2018). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades na
conduta médica profissional do Hospital Municipal do Satélite. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.13 Procedimento Investigatório Criminal nº 101/2018 (SIMP nº 000331-046/2018). Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137 - arts. 1º a 3º). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.14 Procedimento Preparatório nº 003/2017 (SIMP nº 000086-143/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: demandas
repetitivas - empréstimos consignados. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.15 Inquérito Civil nº. 124/2018 (SIMP nº 000684-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: investigar
nomeação de aprovados para o cargo de Agente comunitário de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa
Pessoa. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.16 Inquérito Civil nº 002/2014 (SIMP nº 000027-274/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Eliseu Martins. Assunto: possíveis
irregularidades na acumulação de cargos públicos no município de Eliseu Martins. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William
Pereira Luz. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.17 Inquérito Civil nº. 011/2019 (SIMP nº. 000043-034/2018). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: famílias desabrigadas
residindo em um galpão no bairro Monte Horebe, zona sul de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relator:
Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.18 Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP nº 000040-003/2018). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível infração à ordem
econômica. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.19 Inquérito Civil nº 26/2013 (SIMP nº 000147-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades no calçamento de ruas no loteamento novo Bela Vista III previsto no orçamento popular de Teresina. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.20 Inquérito Civil nº 02/2014 (SIMP nº 000027-258/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: suposto ato de desvio de
recursos públicos em inobservância dos princípios da administração pública praticados pelo ex-gestor municipal de São Luís do Piauí. Promoção
de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.21 Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP nº 000039-170/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: apurar irregularidades
quanto a retirada de materiais escolares, dos locais de origem, sem as formalidades legais. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Valesca Caland de Noronha. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.22 Inquérito Civil nº 03/2017 (SIMP nº 000049-033/2015). Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar denúncia que
versa sobre suposta precariedade da estrutura física dos prédios onde funcionam diversas escolas públicas estaduais no município de Teresina,
inclusive com risco iminente de desabamento. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.23 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000915/2019-84 (GEDOC nº 000039-226/2019). Origem: Secretaria do Conselho
Superior. Assunto: licença para tratamento da própria saúde. Interessada: Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.24 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000031-226/2019. Origem: Secretaria do Conselho Superior. Assunto: licença para
tratamento da própria saúde. Interessado: João Mendes Benigno Filho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.25 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000012-226/2019. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto:
impugnação a lista de antiguidade. Interessado: Paulo Maurício Araújo Gusmão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.4 Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.1 Inquérito Civil nº 003/2017 (SIMP: 000090-063/2016). Origem: 3º Promotoria de Campo Maior. Assunto: apurar possível risco de enchente
na região de Campo Maior/PI, conforme apontado por relatório geológico do Brasil. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício
Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.2 Inquérito Civil nº 01/2014 (SIMP: 000040-237/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar irregularidades
no atraso e má aplicação de recursos públicos estaduais em obras no município de Socorro do Piauí, durante a gestão do atual prefeito Laerte
Rodrigues de Morais, notadamente, sobre a construção de estádio de futebol, por meio de convênio Fundespi-fundação dos esportes do Piauí e a
Prefeitura de Municipal de Socorro do Piauí no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), uma vez que supostamente liberados cerca de
70% (setenta por cento) dos recursos destinados à construção, não existe sequer 40% (quarenta por cento) de obra concluída. Prorrogação de
prazo. Promotor de Justiça: Maurício de Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.3 Inquérito Civil nº 001/2017 (SIMP: 000012-277/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cristalândia do Piauí. Assunto: fomentar e
acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Cristalândia do Piauí-PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de
Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.4 Inquérito Civil nº SIMP: 000072-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: averiguar a ocorrência de uso indevido
das máquinas do PAC do Município de São José do Peixe em benefício de particulares, conduta que caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, inclusive geração de dano ao erário, bem como tomar as medidas extrajudiciais judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violão da legislação pertinente. Promoção arquivamento. Promotor de justiça: José Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando.
2.4.5 Inquérito Civil nº SIMP: 000102-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: apurar suposta poluição sonora e
descarte irregular de resíduos decorrentes de empreendimento que funciona com "Bendito Boteco e Cervejaria", Bairro de Fátima, Teresina-PI.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.6 Inquérito Civil nº 049/2017 (SIMP: 000011-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: possível celebração
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 419 Disponibilização: Quinta-feira, 13 de Junho de 2019 Publicação: Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

de contrato de confissão de dívidas entre Eletrobras e Município de Campo Maior sem autorização legislativa. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.7 Procedimento Preparatório nº 03/2017 (SIMP: 000243-319/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: apurar
contratação, sem licitação, da empresa "Cardoso e Vaz Assessoria Contábil", pela Prefeitura Municipal de Marcos Parente. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.8 Procedimento Preparatório nº 02/2017 (SIMP: 000241-319/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: Apurar
contratação de empresa de consultoria sem licitação. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relatora:
Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.9 Inquérito Civil nº SIMP: 000523-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar contratação por
tempo determinado sem observância da norma legal pelo Município de São Francisco de Assis do Piauí-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.10 Inquérito Civil nº SIMP: 000563-237/2018. Origem: Promotoria de justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apuar pagamento de
multa do INSS, decorrente de pagamento extemporâneo dos encargos pelo município de São Francisco de Assis-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.11 Inquérito Civil nº SIMP: 000521-237/2018. Origem: Promotorias de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: para fins de apurar
fracionamento de despesas cuja quantia despendida anual somou R$ 79.377,35 pelo Município de São Francisco de Assis do Piauí-PI. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.12 Inquérito Civil nº 136/2018 (SIMP: 000294-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: investigar e
apuar irregularidade na prestação de contas da Câmara Municipal de Coronel José Dias-PI, exercício financeiro de 2010, configurando ato de
improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando.
2.5 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.1 Inquérito Civil n° SIMP: 000052-237/2019. Origem: Promotoria de justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar as possíveis irregularidades
praticadas pelo município de Ribeira do Piauí. Prorrogação de prazo. Promotor de justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.5.2 Inquérito Civil nº 012/2019 (SIMP: 000157-105/2019). 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: apuração de instalação indevida de
lâminas pontiagudas (ofendículos) na mureta do estacionamento do Centro de Endoscopia de Oeiras. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Mando da Silva Marques. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.3 Inquérito Civil nº 021/2019 (SIMP: 000459-105/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Com fito de apuar a
ausência de trasporte escolar nas localidades de Pires e Gonçalves, zona rual do município de Santa Rosa do Piauí. Promoção de arquivamento:
Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.4 Inquérito Civil nº 024/2014 (SIMP: 000147-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível prestação irregular do serviço de transporte escolar pela Prefeitura Municipal de Jatobá do Piauí/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.5 Inquérito Civil nº 006/2019 (SIMP: 00572-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: violação aos
princípios administrativos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
2.5.6 Inquérito Civil nº 006/2018 (SIMP nº 000169-195/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Itaueira. Assunto: possíveis atos de improbidade
administrativa praticados durante a gestão do Sr. Elias Ferreira Neto, no município de Pavussu-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Francisco de Assis R. de Santiago Júnior. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.7 Inquérito Civil nº SIMP: 000524-237/2018. Origem: Promotoria de justiça de simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar irregularidades
nos pagamentos de obras e serviços de engenharia realizados no município de São francisco de Assis do Piauí-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.8 Inquérito Civil nº SIMP: 000517-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI. Assunto: para fins de apurar terceirização
irregular do cargo de motorista (gabinete do Prefeito), Município de São francisco de Assis só Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de
justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.9 Procedimento Investigatório Criminal nº SIMP: 000070-046/2019 Origem: 6º Promotoria de Justiça de Tersina-PI. Assunto: Crimes contra a
ordem tributária (Lei 8.137- Art. 1° a 3°) Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.5.10 Inquérito Civil SIMP nº 000274-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar ausência de licitação em
razão de fragmentação do objeto, Câmara Municipal de Socorro do Piauí-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes
de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.11 Inquérito Civil nº SIMP: 000501-237/2018. Origem: Promotorias de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: para fins de apuar inscrição
de restos a pagar sem comprovação financeira do Município de Conceição do Canindé-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.12 Inquérito Civil nº SIMP: 000267-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI. Assunto: fins de apurar despesas
estranhas à competência do município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.13 Inquérito Civil SIMP nº 000277-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar omissão no cumprimento
das obrigações causadoras de perda patrimonial, Câmara Municipal de Socorro do Piauí-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.14 Inquérito Civil nº SIMP: 000516-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar
descumprimento da Resolução de nº 201/2014 - TCE/PI, município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.15 Inquérito Civil nº SIMP: 000530-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar
movimentação financeira em desconformidade com o Decreto de nº 7.55/11, município de São francisco de Assis odo Piauí/PI. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Sousa. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.16 Inquérito Civil nº SIMP: 000522-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar
irregularidades na contratação de serviço especializados pelo município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.17 Inquérito Civil n° 053/2015 (SIMP: 000029-189/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: Improbidade
Administrativa, apurar irregularidades encontradas no Processo TCE nº 012.959/2011 na prestação de contas ao TCE/PI da Câmara Municipal de
Paulistana/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Maurício Araújo Gusmão. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.18 Inquérito Civil nº SIMP: 000365-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: apurar reclamação de poluição
sonora por estabelecimentos, trailers e quiosques, todos localizados nas imediações da praça principal do Bairro Planalto Uruguai, Teresina-PI.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.19 Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP: 000329-232/2018) Origem: Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: apurar irregularidades e
adequar o funcionamento do SAMU 192 do município de Parnaguá-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana.
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Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.20 Inquérito Civil nº 011/2019 (SIMP: 000686-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Enriquecimento
ilícito. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz das Costa Pessoa. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.21 Procedimento de Investigação Criminal SIMP nº. 000460-228/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possível prática de crime de homicídio culposo. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Fátima Teixeira Moreira e Souza.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.22 Procedimento Preparatório nº. 021/2016 (SIMP nº 000148-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apurar
notícia de fato sobre a possível paralisação do SAMU ou funcionamento inadequado. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: avelar
Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.23 Inquérito Civil nº 36/2015 (SIMP nº 000330-019/2014). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventuais
irregularidades no âmbito do DETRAN-PI, no que se refere à contratação da empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA e na contratação de
estagiários, lotados no citado órgão. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha
de Jesus Marques. Voto vista: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.24 Inquérito Civil nº 123/2018 (SIMP nº 000160-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar possível
descumprimento da Lei de Parcelamento do Solo Urbano quanto a dimensão das ruas do Loteamento Jardim Natal. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.25 Inquérito Civil nº 40/2015 (SIMP nº 000245-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar supostas
irregularidades relacionadas ao FUNDEB no Município de Picos-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6 Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.1 Procedimento Preparatório nº. 030/2019 (SIMP nº. 000198-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de
apurar irregularidades no pagamento do Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente aos meses de março/2018 a setembro/2018. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.2 Procedimento Investigatório Criminal nº. 001/2019 (SIMP nº. 000924-105/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto:
oriundo de ofício nº. 17/2018 do 4º Ofício de Notas e Registro Civil, ao Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Oeiras, Dr. Rafael Mendes
Paludo, encaminhado para análise e tomada de medidas pertinentes aso fatos noticiados. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.3 Inquérito Civil nº 48/2014 (SIMP nº 000230-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventuais atos de
improbidade administrativa na alienação de bem público pela Prefeitura Municipal de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.4 Inquérito Civil nº 100/2013 (SIMP nº 000065-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventuais
irregularidades com relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Câmara Municipal de Teresina-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Fernando ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.5 Inquérito Civil nº 220/2018 (SIMP nº 000081-097/2018). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar possíveis
atos de improbidade administrativa, praticados pelo Presidente da Câmara Municipal, consistentes na ausência de votação das prestações de
contas municipais nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do parecer técnico do Tribunal
de Contas do Estado, conforme preceitua o art. 58, §2º da Lei Orgânica do Município de São Braz do Piauí/PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.6 Inquérito Civil nº 62/2018 (SIMP nº 000512-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: irregularidades em
contratação de escritório de advocacia pelo município de Pedro Laurentino. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa
Pessoa. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.7 Procedimento Preparatório nº 04/2017 (SIMP nº 000451-201/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: apurar
suposto uso indevido de veículo oficial no município de Palmeira do Piauí para posterior instauração de Inquérito Civil e/ou Ação Civil Pública de
Improbidade, ou outras medidas judiciais nos termos da lei. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.
Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.8 Inquérito Civil nº 015/2016 (SIMP nº 000518-085/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: verificar a legalidade e a
regularidade do empreendimento denominado Loteamento Conviver, situado no Bairro Nova Corrente, no município de Corrente/PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.9 Inquérito Civil nº 127/2017 (SIMP nº 000079-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de
irregularidade em convênio firmado pelo município de Campo Maior com a União para aquisição de ônibus escolar. Declínio de atribuições.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.10 Inquérito Civil nº 11/2016 (SIMP nº 000015-025/2016). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Origem. Assunto: possíveis irregularidades
nos contratos de locação de veículos pela FMS. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra.
Teresinha de Jesus Marques.
2.6.11 Inquérito Civil nº 33/2010 (SIMP nº 000032-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: investigação acerca do
rompimento do teto do Hospital Infantil Lucídio Portela ocorrido no dia 25 de maio de 2010. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.12 Inquérito Civil nº 89/2018 (SIMP nº 000074-088/2016). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possível contratação
irregular de servidores do município de Sussuapara-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra.
Teresinha de Jesus Marques.
2.6.13 Inquérito Civil nº 65/2018 (SIMP nº 000125-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar supostas
irregularidades na contratação da Construtora Garantia, com recursos do FUNDEB, município de Wall Ferraz. Declínio de atribuições. Promotora
de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.14 Inquérito Civil SIMP nº 000314-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apuração de regularidade no
funcionamento de draga no bairro Santa Maria da Vassouras. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.15 Inquérito Civil nº 61/2014 (SIMP nº 000034-022/2014). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acompanhar efetivo
cumprimento da Lei nº 6.480/2014, que dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das vagas de emprego para mulheres na área da construção de
obras públicas. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6.16 Procedimento de Investigação Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000155-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto:
irregularidades Público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Tulio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus
Marques.
2.6.17 Inquérito Civil nº 36/2018 (SIMP nº 000091-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar irregularidades na
ESF - Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz e Paquetá. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra.
Teresinha de Jesus Marques.
2.6.18 Notícia de Fato SIMP nº 000024-232/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Parnaguá. Assunto: Ofício nº 26/2019/DITEC/IBAMA encaminha Auto de Infração nº 9194898-E, datado de 20/09/2018, em desfavor de C. Ferreira Amaral. Declínio de atribuições. Promotora de
Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
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3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos encaminhados pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí.
3.1.1 Ofício nº 634/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.2 Ofício nº 628/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 35ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.3 Ofício nº 627/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.4 Ofício nº 632/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 4ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.5 Ofício nº 631/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 3ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.6 Ofício nº 630/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.7 Ofício nº 637/2019. Assunto: encaminha Relatório de Inspeção realizada na Promotoria de Justiça de Guadalupe/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.8 Ofício nº 633/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na 1ª Promotoria de Justiça de Altos/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.9 Ofício nº 636/2019. Assunto: encaminha Relatório de Inspeção realizada na Promotoria de Justiça de Jerumenha/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.10 Ofício nº 626/2019. Assunto: encaminha Relatório de Correição Ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.2 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.2.1 Memorando nº 209/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Preparatório
nº 003/2019 (SIMP nº 000150-030/2018), com objetivo de apurar atendimento dispensado a uma paciente do Hospital do Monte Castelo.
3.2.2 Memorando nº 216/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 42/2018
(SIMP nº 000061-030/2018), para apurar possíveis irregularidades quanto a assistência prestada a pacientes graves que vieram a óbito no
Hospital do Satélite.
3.2.3 Ofício nº 164/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de PA nº 25/2019 (SIMP nº 000107-140/2019),
com objetivo de averiguar paternidade.
3.2.4 Ofício nº 404/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 08/2015 (SIMP nº
000058-096/2015), para apurar eventuais irregularidades no funcionamento do serviço de atendimento móvel de urgência. ICP Nº 36/2018 (SIMP
Nº 000043-096/2017), com objetivo de investigar supostas irregularidades no procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 004/2017, em São
Braz do Piauí, que configuram, em tese, prática de ato de improbidade administrativa. ICP Nº 39/2018 (SIMP Nº 000381-096/2016), com objetivo
de apurar supostas irregularidades na prestação de contas ao TCE/PI, praticados pelo ex-prefeito do Município de Fartura do Piauí, no exercício
financeiro de 2007 e 2008. ICP Nº 62/2018 (SIMP Nº 000426-096/2016), com objetivo de apurar possível contratação de servidores sem a
realização de concurso público pelo Município de Dirceu Arcoverde/PI. ICP Nº 76/2018 (SIMP Nº 000256-096/2017), com objetivo de apurar
suposto acúmulo ilegal de cargos públicos praticadas pelo atual Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Dirceu Arcoverde/PI. ICP
Nº 96/2018 (SIMP Nº 000404-096/2016), com objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos, praticados pelo então Prefeito de dom Inocêncio, no
ano de 2013, consistente na transferência indevida de professores indevida de professores da rede municipal, para atuarem em localidade
distantes e diversas. ICP Nº 128/2018 (SIMP Nº 000298-096/2016), com objetivo de apurar suposta irregularidades referente à prestação de
contas do exercício 2010, praticados por ex-gestor e Presidentes da Câmara. ICP Nº 139/2018 (SIMP Nº 000046-096/2017), com objetivo de
apurar supostas irregularidades na licitação de edital nº 10/2016, referente a reforma na Unidade Básica de Saúde, no município de São
Lourenço.
3.2.5 Memorando nº 104/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000002-033/2019),
versando sobre ausência de vagas para crianças de 0 (zero) a 4 (quatro) anos de idade em creches municipais na região do bairro Santa Maria
da Codipi.
3.2.6 Memorando nº 103/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 22/2019 (SIMP
nº 000023-033/2019), com objetivo de apurar suposta negativa de matrícula no curso de Letras/Inglês da UESPI, sob justificativa da falta de
apresentação de histórico escolar integral, mesmo diante da demonstração de conclusão do ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação
de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
3.2.7 Ofício nº 13/2019. Origem: 57ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento nº 001/2019, sobre acompanhamento da
Correição Interna na 57º Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
3.2.8 Ofício nº 250/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: instauração de
Procedimento Administrativo nº 006/2019 (SIMP nº 000058-255/2019), sobre falta de luz; energia elétrica direito do consumidor.
3.2.9 Ofício nº 250/2019. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 05/2018
(SIMP nº 000020-029/2018), que versa sobre acompanhamento e fiscalização do TAC Nº 007/2017, firmado com o Clube do Marquês.
3.2.10 Ofício nº 299/2019. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 21/2018
(SIMP nº 000099-029/2017), que versa sobre pessoa idosa e pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.
3.2.11 Memorando nº 102/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: ajuizamento de ação civil pública referente aos ICPs
nº 09/2018, 10/2018, 12/2018, 20/2018, 26/2018 (SIMP nº 000045-033/2018), cujo objetivo é apurar suposta inadequação de estrutura física da
U. E. João Soares da Silva, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do
educandário. (SIMP nº 000046-033/2018), cujo objetivo é apurar suposta inadequação de estrutura física da U. E. José Cândido Ferraz, bem
como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº 000048033/2018) cujo objetivo é apurar suposta inadequação de estrutura física da CEEP Professor Balduíno Barbosa de Deus, bem como acompanhar
o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº 000056-033/2018) cujo
objetivo é apurar suposta inadequação de estrutura física da U.E. Tomaz Arêa Leão Filho, bem como acompanhar o andamento do procedimento
administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº 000062-033/2018), cujo objetivo é apurar suposta
inadequação de estrutura física da CETI Duque de Caxias, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da
consequente obra de reforma do educandário
3.2.12 Memorando nº 97/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 49/2019 (SIMP nº
000052-033/2019), com objetivo de apurar suposta falta de intérprete de libras para acompanhar alno com necessidade especiais no Colégio
Avanço, bem como negativa de matrícula na E. M. Ester Couto.
3.2.13 Ofício nº 417/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de ACP referente ao ICP Nº
111/2018, por improbidade administrativa.
3.2.14 Memorando nº 101/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 07/2018 (SIMP nº 000031033/2018), sobre apurar suposta precariedade na estrutura física dos muros que circundam o prédio do CMEI Nova Teresina e alegada
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predisposição para infestação de pragas na escola, tendo em vista a existência de matagal ao redor da mesma. Ademais, visa acompanhar o
andamento da obra de Creche Proinfância, ambas localizadas nas imediações do bairro Aroeiras.
3.2.15 Memorando nº 98/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de ACP referente ao ICP
(SIMP nº 000035-033/2015), com objetivo de apurar denúncia de precariedade da estrutura física de prédio onde funciona a Unidade Escolar
Professor Tomaz Arêa Leão Filho.
3.2.16 Memorando nº 267/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de PA 06/2018 em ICP Nº 06/2018, com
objetivo de apurar possíveis irregularidades no financiamento do SUS no Estado do Piauí, com ênfase no controle dever de gasto mínimo em
saúde previsto na CF e LC nº 141/2012, bem como acompanhar a execução orçamentário-financeira de contas, por meio das avaliações dos
instrumentos de gestão e planejamento na saúde.
3.2.17 Memorando nº 266/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 022/2019 (SIMP
Nº 000043-027/2019), com objetivo de apurar denúncia contra profissionais da Maternidade Dona Evangelina Rosa em realização de parto
cesárea.
3.2.18 Memorando nº 0264/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 002/2019 em
Procedimento Preparatório nº 43/2019, que objetiva apurar possíveis irregularidades quanto demora na dispensação do fármaco PENICILAMINA
250mg através da Farmácia de Dispensação do Componente Especializado do Estado.
3.2.19 Ofício nº 278/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 04/2018 (SIMP nº 000039-225/2018), cujo objetivo prestar apoio ao Exm° Promotor de Justiça com atuação na 8ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba no enfrentamento à situação de superlotação da Penitenciária Mista de Parnaíba.
3.2.20 Memorando nº 259/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
42/2019, com objetivo de apurar possíveis irregularidades no processo licitatório que gerou a compra de um milhão e trezentos mil reais em
pneus.
3.2.21 Ofício nº 205/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 13/2019 (SIMP Nº
000039-003/2019), sobre possível cobrança indevida por parte da Equatorial Energia.
3.2.22 Memorando nº 233/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
038/2019 (SIMP nº 000080-030/2018), que tem por objeto apurar irregularidades na transferência de paciente gestante oriunda do município de
União.
3.2.23 Memorando nº 232/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 023/2018 (SIMP nº
000035-030/2018), que tem por objeto acompanhar as ações do município de Teresina para a implantação dos leitos de Saúde Mental nos
hospitais municipais.
3.2.24 Memorando nº 230/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 52/2018
(SIMP nº 000167-030/2018) em ICP Nº 020/2019, com objetivo de apurar problemática concernente a ocupação duradoura de leitos da Unidade
de Terapia Intensiva do Hospital de Urgência de Teresina-PI.
3.2.25 Memorando nº 261/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
40/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades no contato de locação de uma ambulância da Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.26 Memorando nº 256/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
011/2019 (SIMP nº 000174-027/2018), a fim de viabilizar a realização dos procedimentos cirúrgicos de vesicostomia e ureterostomia à criança no
Hospital Infantil Lucídio Portela- HILP.
3.2.27 Memorando nº 253/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 021/2019 (SIMP
nº 000041-027/2019), que relata irregularidades na realização de cirurgia ortopédica no HGV, em favor da paciente.
3.2.28 Memorando nº 252/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 024/2019 (SIMP
nº 000045-027/2019), que denuncia a falta do fármaco ENTERCAVIR na Farmácia do Componente Especializado do Estado do Piauí.
3.2.29 Memorando nº 250/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 018/2019 (SIMP
nº 000037-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades quanto a não dispensação dos fármacos MESALASINA 800mg e ÁCIDO
ZOLEDRÔNICO 500mcg/ml, através da Unidade de Assistência Farmacêutica à paciente.
3.2.30 Ofício nº 309/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº 007/2019
(SIMP nº 000015-034/2019), sobre gênero.
3.2.31 Ofício nº 308/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº 009/2019
(SIMP nº 000017-034/2019), sobre gênero.
3.2.32 Ofício nº 307/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº 010/2019
(SIMP nº 000022-034/2019), sobre gênero.
3.2.33 Ofício nº 306/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº 008/2019
(SIMP nº 000016-034/2019), sobre gênero.
3.2.34 Memorando nº 257/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
41/2019, a fim de acompanhar a instalação e o funcionamento da Casa de Gestante, Bebê e Puérpera.
3.2.35 Memorando nº 262/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
59/2019, a fim de apurar quebra de elevadores no Hospital Getúlio Vargas, bem como a existência de contrato com empresa de manutenção
responsável pelo conserto dos mesmos.
3.2.36 Memorando nº 237/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de PP nº 006/2019 em ICP Nº 021/2019
(SIMP nº 000093-030/20198), com objetivo de apurar irregularidades quanto à redução de profissionais na equipe de médicos Neonatoloistas da
Maternidade Wall Ferraz (CIAMCA).
3.2.37 Memorando nº 235/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 024/2018 (SIMP nº
000220-030/2017), com objetivo de apurar irregularidades quanto ao funcionamento ineficiente do serviço ambulatorial de Saúde Mental da FMS.
3.2.38 Memorando nº 236/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 020/2018 (SIMP nº
000160-030/2017), com objetivo de apurar irregularidades quanto à negativa de atendimento pelo Hospital São Marcos.
3.2.39 Memorando nº 228/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 037/2019 (SIMP nº 000079030/2019), que tem por objeto apurar demora na marcação de consulta com me´dico Hepatologista, na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.40 Memorando nº 225/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
011/2019 (SIMP nº 000153-030/2018), com objetivo de apurar irregularidade quanto a negativa de atendimento a ser prestado pelo SAMU na
Cidade de Teresina-PI.
3.2.41 Ofício nº 093/2019. Origem: 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº
000485-051/2018), sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.
3.2.42 Ofício nº 293/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo de Auxílio nº 05/2019 (SIMP nº 000054-225/2019), com objetivo de prestar auxílio ao Promotor de Justiça da 1ª
Promotoria de Justiça de Barras.
3.2.43 Ofício nº 233/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 037/2018 (SIMP nº 000130140/2018), instaurado para apreciar denúncia registrada via Disque Direitos Humanos acerca de situação a que estava submetido adolescente,
que supostamente estaria sendo negligenciado pela mãe.
3.2.44 Ofício nº 245/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 12/2019 (SIMP nº 000091-140/2019),
Página 7

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 419 Disponibilização: Quinta-feira, 13 de Junho de 2019 Publicação: Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

instaurado com finalidade de acompanhar o cumprimento de Recomendação Administrativa nº 14/2018 pelo município de Cabeceiras do Piauí
que, segundo requerimento apresentados pelos Conselheiros Tutelares daquele local, estaria sendo descumprida pelo Prefeito Municipal.
3.2.45 Ofício nº 244/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 05/2019 (SIMP nº 000031-140/2019),
com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.46 Ofício nº 243/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 15/2019 (SIMP nº 000097-140/2019),
com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.47 Ofício nº 173/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 10/2019 (SIMP nº 000140-138/2019),
com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.48 Ofício nº 238/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 26/2019 (SIMP nº 000110-138/2019),
com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.49 Ofício nº 228/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 035/2019 (SIMP nº 000129-140/2018),
com a finalidade de apreciar fatos narrados sobre a falta de iluminação pública no bairro Boa Vista em Barras/PI.
3.2.50 Ofício nº 244/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento PA nº 30/2019 (SIMP nº 000141-140/2018),
com a finalidade de apurar paternidade.
3.2.51 Ofício nº 246/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 20/2019 (SIMP nº 000066-140/2019),
instaurado com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.52 Ofício nº 247/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 25/2019 (SIMP nº 000107-140/2019),
instaurado com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.53 Ofício nº 237/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 03/2019 (SIMP nº 000073-140/2019),
instaurado com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.54 Ofício nº 236/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 14/2019 (SIMP nº 000103-140/2019),
instaurado com a finalidade de averiguar paternidade.
3.2.55 Memorando nº 229/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
029/2019 (SIMP nº 000068-030/2019), com objetivo de apurar irregularidades em face da ausência de médico cardiologista pediatra para
agendamento de consulta destinada a obtenção de passe livre, na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.56 Memorando nº 224/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
026/2019, a fim de apurar possíveis falhas na manutenção e correção do sistema elétrico do Hospital de Urgência de Teresina-PI.
3.2.57 Memorando nº 221/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
047/2018 em ICP nº 19/2019 (SIMP nº 000149-030/2018), objetivando apurar conduta no âmbito da Central de Regulação de Teresina-PI.
3.2.58 Memorando nº 242/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
27/2019, nº 27/2019, que objetiva acompanhar as ações da FMS no combate aos vetores da Dengue, Zika e Chikungunya.
3.2.59 Ofício nº 275/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 021/2011 (SIMP nº
000127/182/2017), sobre mineração.
3.2.60 Ofício nº 274/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 047/2017 (SIMP nº 000491182/2017), sobre improbidade administrativa.
3.2.61 Ofício nº 223/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 15/2019
(SIMP nº 000018-109/2019), com objetivo de fiscalização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Oeiras.
3.2.62 Ofício nº 205/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 16/2019
(SIMP nº 000019-109/2019), com objetivo de fiscalizar processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Cajazeiras do Piauí.
3.2.63 Ofício nº 231/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 13/2019
(SIMP Nº 000001-109/2019), para aplicação de medidas de proteção ás infantes apontadas em situação de vulnerabilidade e vítima de abuso
sexual em ambiente familiar.
3.2.64 Ofício nº 462/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório de ICP Nº
028/2019 (SIMP nº 000055-107/2019), com objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Oeiras relativa a
ausência de médico veterinário em substituição a profissional em licença de suas atividades na Secretaria Municipal de Agricultura.
3.2.65 Ofício nº 454/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 055/2019
(SIMP nº 000082-107/2019), com objetivo de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Nº 11/2018, firmado nos autos
do ICP nº 33/2016, com objetivo de regularizar o matadouro público do município de São Francisco do Piauí.
3.2.66 Ofício nº 452/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 13/2019 (SIMP nº 000076-140/2019),
arquivamento paternidade.
3.2.67 Ofício nº 456/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 007/2019
(SIMP nº 000083-107/2019), com objetivo de regularizar o transporte irregular de alunos, bem como regular procedimento licitatório acerca dos
transportes escolares no município de Cajazeiras do Piauí.
3.2.68 Ofício nº 465/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP Nº 027/2019 (SIMP nº 000084-107/2019),
com objetivo de apurar possível irregularidades ocorridas no procedimento licitatório na modalidade pregão presencial nº 028/2018, bem como no
consequente contrato administrativo nº 066/2017 no município de Colônia do Piauí com a empresa CTV Empreendimentos Eireli-EPP.
3.2.69 Ofício nº 453/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de PA nº 003/2019 (SIMP nº 000081-107/2019),
com objetivo de acompanhar o cumprimento do acordo judicial prolatado nos autos dos processos nº 0000125-41.2016.8.18.0030, da 2ª Vara
Judicial da Comarca de Oeiras/PI, no qual o município de Oeiras firmou compromisso acerca de adequação ás normas sanitárias e ambientais no
matadouro público municipal.
3.2.70 Ofício nº 215/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF Nº 02/2019 (SIMP nº 000002033/2019), com objetivo de apurar ausência de vagas para crianças de 0 (zero) a 4 (quatro) anos de idade em creches municipais na região do
bairro Santa Maria da Codito.
3.2.71 Memorando nº 16/2019. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 01/2019 (SIMP nº 000026339/2018), instaurado com objetivo de averiguar e analisar prestação de contas da Fundação Abrigo São Lucas referente ao ano-base de 2016.
3.2.72 Memorando nº 15/2019. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 04/2019 (SIMP nº 000019339/2018), cujo objeto se trata do abandono administrativo das ex-presidência do Projeto Monte Horebe- PROMHO, e requerimento de interdição
ministerial no processo de reativação da referida instituição.
3.2.73 Ofício nº 249/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 11/2019 (SIMP nº 000141-140/2019),
instaurado com finalidade de averiguar paternidade.
3.2.74 Ofício nº 248/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 21/2019 (SIMP nº 000104-140/2019),
instaurado com finalidade de averiguar paternidade.
3.2.75 Memorando nº 00269/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 06/2018 (SIMP nº
000079-027/2018), com finalidade de apurar irregularidades no financiamento do SUS no Estado do Piauí.
3.2.76 Memorando nº 0281/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
60/2018 em ICP Nº 08/2019, com objetivo de apurar irregularidades sanitárias no Hospital de Doenças Tropicais Natan portela.
3.2.77 Memorando nº 273/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 14/2019 (SIMP nº
000032-027/2019), com objetivo de apurar irregularidades na dispensação dos medicamentos GABAPENTINA 300mg e MYTEDIB 10mg para
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paciente da Farmácia de Dispensação do Componente Especializado.
3.2.78 Ofício nº 469/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de ACP referente
ao PA nº 10/2019, ato de improbidade administrativa.
3.2.79 Memorando nº 0276/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
045/2019, com objetivo de acompanhar a doação voluntária de órgãos para a realização de transplantes intervivos.
3.2.80 Memorando nº 0287/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 011/2019 (SIMP nº 000026027/2019), denúncia realizada através de formulário eletrônico da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, que relata irregularidades
de intervenção médica no Centro de Parto Normal- CPN da Maternidade Dona Evangelina Rosa- MDER.
3.2.81 Memorando nº 278/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 012/2019 (SIMP nº 000028027/2019), sobre irregularidades na dispensação do fármaco VIGABATRINA 500mg pela Farmácia de Dispensação do Estado.
3.2.82 Memorando nº 00285/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
46/2019 (SIMP nº 000066-027/2019), a fim de apurar problemas na estrutura física do Instituto de Perinatologia social da Maternidade Dona
Evangelina Rosa- MDER.
3.2.83 Ofício nº 138/2019. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 15/2019, sobre adolescente em
situação de risco.
3.2.84 Memorando nº 245/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 003/2019 (SIMP
nº 000006-030/2019), objetivo de apurar a demora injustificada na marcação de consulta com médico ortopedista.
3.2.85 Memorando nº 247/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 026/2019 (SIMP
nº 000062-030/2019), sobre possível falta de médico na Maternidade Wall Ferraz.
3.2.86 Memorando nº 250/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 039/2019 (SIMP
nº 000081-030/2019), com objetivo de apurar irregularidades na estrutura física de pessoal e de funcionamento da Unidade Básica de Saúde
Jacinta Andrade I.
3.2.87 Memorando nº 246/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 10/2017 (SIMP nº 000115030/2016), com objetivo de apurar irregularidades quanto à necessidade de inclusão de paciente com Esquizofrenia Paranoide, sem possibilidade
de reintegração familiar, em Residência Terapêutica.
3.2.88 Memorando nº 248/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
028/2019, que visa apurar irregularidades quanto à falta de medicamentos no Hospital de Urgência de Teresina- HUT.
3.2.89 Memorando nº 00271/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de PA nº 090/2019 (SIMP nº 000065027/2019), a fim de acompanhar a ACP nº 0810756-64.2019.8.18.0140, que visa a regularização dos repasses do Fundo Estadual de Saúde,
vinculado à SESAPI, para os hospitais estaduais.
3.2.90 Memorando nº 274/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 023/2019 (SIMP nº 000043027/2019), com objetivo de apurar denúncia contra profissionais da Maternidade Dona Evangelina Rosa em realização de parto cesárea.
3.2.91 Memorando nº 270/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 23/2019 (SIMP nº 000044027/2019), sobre irregularidades na dispensação do fármaco IMATINIBE 400mg a paciente.
3.2.92 Memorando nº 0283/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
61/2018 em ICP nº 09/2019 (SIMP nº 000180-027/2018), com objetivo de apurar escala incompleta de médicos plantonistas no Hospital do
Mocambinho.
3.2.93 Memorando nº 242/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 04/2019 (SIMP nº 000143027/2018), instaurado para viabilizar a colocação de esfíncter urinário artificial AMS, em benefício de paciente diagnosticado com neoplasia
maligna de próstata e incontinência urinária severa, conforme prescrição médica do Hospital Getúlio Vargas.
3.2.94 Ofício nº 464/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICPs nº 28/2018 (SIMP nº
000198-096/2017), sobre irregularidades na aplicação de recursos públicos no Município de Dirceu Arcoverde/PI, por parte do então gestor. Nº
45/2018 (SIMP nº 000478-096/2016), sobre poluição. Nº 48/2018 (SIMP nº 000379-096/2016), com objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos,
praticados pelo proprietário da Clínica Nossa Senhora do Carmo, localizada no município de Fartura do Piauí, no ano de 2011. Nº 107/2018
(SIMP nº 000532-096/2016), sobre supostas irregularidades na aquisição de combustível para abastecimento dos veículos pertencentes à
Câmara de Vereadores no ano de 2015. Nº 152/2018 (SIMP nº 000445-096/2016), sobre improbidade administrativa. Nº 201/2018 (SIMP nº
000173-096/2017), com objetivo de apurar supostas irregularidades cometidas pelo Prefeito de Município de Bonfim do Piauí/PI, consistentes em
fraude de licitações para locação de veículos.
3.2.95 Ofício nº 243/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório nº 56/2018
(SIMP nº 000081-027/2018), instaurado para garantir a dispensação do fármaco TOPIRAMATO 100mg a paciente diagnosticado com
EPILEPSIA, em quantitativo em conforme a prescrição médica (200 mg pela manha, 100 mg pela tarde e 200 mg pela noite, totalizando 150
comprimidos).
3.2.96 Memorando nº 105/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 62/2019 (SIMP nº 000065033/2019), aberta com objetivo de apurar denúncia sobre suposta matrícula de criança na E. M. Velho Monge.
3.2.97 Memorando nº 298/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP Nº 39/2017 (SIMP nº
000161-027/2016), sobre demora na realização de cirurgia de catarata no HGV.
3.2.98 Memorando nº 0305/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de NF nº 27/2019 (SIMP nº
000053-027/2019), a fim de viabilizar a dispensação do fármaco BICALUTAMIDA 50 mg pela Farmácia de Medicamento do Componente
Especializado em benefício de paciente.
3.2.99 Memorando nº 261/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
30/2019, a fim de apurar óbito de paciente em decorrência de infecção pela bactéria KLEBSIELLA PNEUMONIAE, no HUT "Prof. Zenon Rocha".
3.2.100 Memorando nº 258/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 042/2019 (SIMP nº 000085030/2019), que tem por objeto apurar irregularidades no acompanhamento familiar de paciente com transtornos mentais atendida pelo CAPS II
Sul.
4. OUTROS
4.1 E-DOC Nº 07010037716201919. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000189-269/2017), trata sobre guarda.
4.2 E-DOC Nº 07010037717201955. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
033/2019 (SIMP nº 000186-310/2019), sobre portal da transparência- São João do Piauí. NF nº 240/2018 (SIMP nº 001145-310/2018), trata sobre
majoração de alimentos. Procedimento Administrativo Nº 063/2018 (SIMP nº 000115-310/2018), sobre idoso em situação de vulnerabilidade.
procedimento Administrativo Nº 044/2019 (SIMP nº 000939-310/2018), acesso à informação. Procedimento Administrativo nº 028/2018 (SIMP nº
000565-310/2018), trata-se de acompanhamento de débito imputado à ex-gestor de São João do Piauí.
4.3 E-DOC Nº 07010037793201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 094/2018 em
Procedimento Administrativo, com objetivo de apurar denúncia realizada através do Disque 100, sobre possíveis maus-tratos, negligência e
abuso financeiro e psicológico contra pessoa idosa.
4.4 E-DOC Nº 07010037806201918. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de PATAC nº 014/2018 (SIMP
nº 000577-085/2018), destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC celebrado nos autos do PA Nº 013/2018 entre o Ministério
Público e a Carne e Frios Primavera. PATAC nº 008/2018 (SIMP nº 000580-085/2018), destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de
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TAC celebrado nos autos do PA nº 007/2018 entre o Ministério Público e a Casa de Carne Frigoboi.
4.5 E-DOC Nº 07010037811201912. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 226/2018
(SIMP nº 000749-156/2018), sobre menor em situação de risco.
4.6 E-DOC Nº 07010037823201939. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em ICP (SIMP Nº
000761-156/2018), sobre irregularidades nas contas de gestor de Altos no processo TC/02683/2013, relativo ao exercício financeiro de 2013.
4.7 E-DOC Nº 07010037835201963. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 17/2019
(SIMP nº 000161-267/2019), com objetivo de apurar denúncia de barramento de águas pluviais em razão de obra pública, na localidade Riachão,
zona rural de Itainópolis/PI.
4.8 E-DOC Nº 07010037844201954. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fatos (SIMP
nº 000246-0660/2019), que relata idosos em situação de vulnerabilidade, ambos são agredidos física e psicologicamente além de serem
abusados financeiramente. (SIMP nº 001247-060/2018) sobre associação esportiva.
4.9 E-DOC Nº 07010037845201915. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório
(SIMP nº 000029-102/2018), sobre garantir os direitos fundamentais de idosa, bem como incluí-la na rede de atenção básica de saúde e
assistência social.
4.10 E-DOC Nº 07010037862201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
008/2019 (SIMP nº 000240-1596/2019), com objetivo de acompanhar a deflagração como também a fiscalização do processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares de Altos, Coivaras e Pau D'Arco do Piauí.
4.11 E-DOC Nº 07010037882201915. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 51/2018 (SIMP nº 000493-267/2018), que tem por objetivo acompanhar menor.
4.12 E-DOC Nº 07010037885201941. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimentos Administrativos
(SIMP nº 001043-090/2018), sobre requerimento de medicamentos para paciente. PA (SIMP nº 000122-090/2019), requerimento de tratamento
e/ou internação para desintoxicação de dependente químico. PA (SIMP nº 000026-090/2019), requerimento de cirurgia oftalmológica para
paciente. PA (SIMP nº 000396-090/2019), requerimento de transporte adequado em ambulância do SAMU para paciente. PA (SIMP nº 000523090/2019), requerimento de tratamento médico adequado para paciente.
4.13 E-DOC Nº 07010037892201942. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 03/2018-A (SIMP nº 000075-267/2018), cujo objeto é o acompanhamento de menor.
4.14 E-DOC Nº 07010037892201942. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 83/2018 (SIMP nº
0001960-156/2019), sobre transporte escolar.
4.15 E-DOC Nº 07010037927201943. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de NF Nº 005/2019, com
objetivo de apurar suposta agressões físicas praticadas contra adolescente.
4.16 E-DOC Nº 07010037927201943. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de PIC Nº 005/2017, com
objetivo de apurar em procedimentos licitatórios no município de Piracuruca-PI, no ano de 2009.
4.17 E-DOC Nº 07010037520201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 059/2018
(SIMP nº 000198-143/2018) em Procedimento Administrativo, tendo por objeto solicitação de assistência médica domiciliar.
4.18 E-DOC Nº 07010037949201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 002/2018
(SIMP nº 000008-141/2018) em Procedimento Administrativo, cujo objeto solicitação de internação compulsória de pessoas com dependência
química.
4.19 E-DOC Nº 07010037958201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 003/2018, com
objetivo de apurar ocorrência dos crimes do art. 168 (apropriação indébita), art. 12 (peculato) e art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal,
bem como Crime Contra a Ordem Tributária previsto o art. 2ª, II da Lei 8.137/90.
4.20 E-DOC Nº 07010037959201949. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de PCI nº 001/2016, sobre
afronta à Lei de Licitações- art. 89, da Lei 8.666/93.
4.21 E-DOC Nº 07010037966201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº
001132-271/2018) em Procedimento Preparatório de ICP nº 01/2019, cujo objeto é apurar irregularidades no financiamento de festa realizada
pelo Poder Público no Município de Guadalupe-PI.
4.22 E-DOC Nº 07010038050201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 006/2019,
com objetivo de tornar disponíveis as contas da Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, nas dependências da Câmara Municipal do referido
município.
4.23 E-DOC Nº 07010038063201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 04/2018, com
objetivo de investigar os supostos crimes de falsidade de documento público; falsidade ideológica; peculato; corrupção ativa e passiva; fraude à
licitação e art. 92; lavagem de dinheiro e crimes de responsabilidade praticados supostamente pela então prefeita e representante da Empresa
Equilibrium Ltda- ME.
4.24 E-DOC Nº 07010038071201923. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: instauração de PIC nº 009/2019, sobre delitos
praticados por militares contra civis.
4.25 E-DOC Nº 07010038070201989. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimentos Administrativos
(SIMP Nº 000291-090/2019), sobre interesse individual indisponível à saúde. (SIMP Nº 000321-090/2019) tendo por objeto requerimento de
prontuário médico de paciente junto ao Hospital Regional Justino Luz. (SIMP nº 000322-090/2019), sobre defesa do interesse individual
indisponível à saúde de menor. (SIMP nº 000504-090/2019), sobre interesse individual indisponível. (SIMP nº 000357-090/2019), sobre interesse
individual indisponível à saúde. (SIMP nº 000221-090/2019), sobre interesse individual indisponível.
4.26 E-DOC Nº 07010038099201961. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000060101/2019), com objetivo de apurar conduta geradora de danos ao meio ambiente e à saúde dos moradores circunvizinhos do noticiado, inclusive
violação da legislação que dispõe sobre o código de posturas do município de Floriano-PI.
4.27 E-DOC Nº 07010038126201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000177101/2018), com objetivo de garantir o respeito aos direitos fundamentais de deficiente.
4.28 E-DOC Nº 07010038138201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000032101/2018), com objetivo de acompanhar, fiscalizar e garantir pleno funcionamento do Centro de Zoonoses de Floriano, visando a prestação de
serviços necessários e eficientes à fiscalização, acompanhamento, apreensão, controle de doenças e tratamento de animais existentes na zona
urbana de Floriano, notadamente os que vivem abandonados em espaços públicos, colocando em risco a incolumidade pública, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
4.29 E-DOC Nº 07010038219201921. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 006/2019 (SIMP nº
000183-156/2018), aberto para acompanhar a realização de concursos público para diversos cargos que está sendo realizado pela Prefeitura de
Altos/PI.
4.30 E-DOC Nº 07010038223201998. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 03/2018, com
objetivo de verificar e fiscalizar situação das instalações físicas da Unidade Escolar Eduardo Machado de Cerqueira, localizada no município de
São José do Divino.
4.31 E-DOC Nº 07010038234201978. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000363-090/2019), sobre requerimento de cuidador especializado para PCD. (SIMP nº 000364-090/2019), sobre nucleação da Unidade
Escolar Francisco Rosário na localidade Volta, zona rural de São João do Piauí/PI. (SIMP 000407-090/2019), com objetivo de apurar situação de
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risco/vulnerabilidade. (SIMP nº 000419-090/2019), sobre omissão no fornecimento de intérprete de libras aos alunos com deficiência auditiva da
Unidade Escolar José de Deus Barros. (SIMP nº 000438-090/2018), trata sobre tutela e curatela. (SIMP nº 000358-090/2019) sobre denúncia de
negligência no transporte escolar utilizado por menores.
4.32 E-DOC Nº 07010038236201967. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de NF nº 76/2019 (SIMP nº 000427090/2019), sobre fiscalização das óticas e/ou comércios correlatos do município de Picos.
4.33 E-DOC Nº 07010038249201936. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000096101/2018), instaurado para acompanhar o TAC celebrado com a direção do Hospital Regional Tibério Nunes, consistente no compromisso de
concluir a obra de construção de estação de tratamento de esgoto do HRTN.
4.34 E-DOC Nº 07010038266201973. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 05/2011 (SIMP nº
000087-199/2017), trata sobre atos administrativos.
4.35 E-DOC Nº 07010038275201964. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo Nº 14/2019, sobre paternidade.
4.36 E-DOC Nº 07010038292201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000091-237/2019), trata sobre improbidade administrativa.
4.37 E-DOC Nº 07010038294201991. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000661-237/2017), com objetivo de apurar possível irregularidade referente à aplicação de recursos
federais à aplicação de recursos públicos federais repassados ao município de Bela Vista do Piauí.
4.38 E-DOC Nº 07010038295201935. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000089-237/2019), prestação de contas.
4.39 E-DOC Nº 07010038306201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimentos
Administrativos Nº 68/2019, com objetivo de Fiscalizar e Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o
Ministério Público Estadual e o Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, visando uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a
realização de várias ações necessárias para o saneamento das irregularidades existentes no local de destinado final dos resíduos sólidos
gerados no município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso. Nº 69/2019, com objetivo de Fiscalizar e Acompanhar cumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de ARRAIAL, visando uma solução consensual do objeto do
procedimento, definindo a realização de várias ações necessárias para o saneamento das irregularidades existentes no local de destinado final
dos resíduos sólidos gerados no município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso. Nº 67/2019, com objetivo de Fiscalizar e Acompanhar
cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de NAZARÉ DO PIAUÍ, visando
uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a realização de várias ações necessárias para o saneamento das irregularidades
existentes no local de destinado final dos resíduos sólidos gerados no município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em
caso de descumprimento injustificado bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso.
4.40 E-DOC Nº 07010038307201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 70/2019, com objetivo de fiscalizar e acompanhar a obrigatoriedade legal dos gestores do SUS apresentarem no Poder Legislativo Municipal,
mediante a realização de audiência pública, a prestação de Contas do Relatório Quadrimestral dos gastos com as políticas públicas de saúde no
município de Floriano à luz dos princípios da Administração Pública, visando garantir o controle social das receitas e despesas públicas, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para a defesa da ordem jurídica.
4.41 E-DOC Nº 07010038319201956. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de NFs nº 238/2018
(SIMP nº 001140-310/2018), sobre cancelamento de bolsa família. NF nº 117/2019 (SIMP nº 000743-310/2019), sobre reconhecimento de
paternidade. NF nº 098/2019 (SIMP nº 000656-310/2019), sobre retificação de registro.
4.42 E-DOC Nº 07010038322201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 11/2019, sobre descumprimento poder familiar, ausência de menores na escola.
4.43 E-DOC Nº 07010038323201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: ajuizamento de ACP referente a ICP nº
013/2018, sobre improbidade administrativa.
4.44 E-DOC Nº 07010038334201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 19/2019, sobre idosos vítimas de negligência e maus tratos sendo praticados por filho. PA nº 21/2019, sobre idosa de 76 anos
de idade, vítima de agressões verbais e psicológicas praticadas por seu irmão. PA nº 18/2019, sobre acompanhamento de menor. PA nº 20/2019,
sobre portador deficiência mental que está sendo negligenciado por sua irmã, bem como se recusa a fazer uso de medicamentos e submeter-se
a tratamento médico.
4.45 E-DOC Nº 07010038339201927. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 003/2018 (SIMP nº
000075-267/2018), sobre acompanhamento de menor. PA nº 51/2018 (SIMP nº 000493-267/2018), sobre acompanhamento de menor.
4.46 E-DOC Nº 07010038341201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
005/2019 (SIMP nº 000207-173/2019), com objetivo de apurar supostas agressões físicas praticadas contra adolescente.
4.47 E-DOC Nº 07010038349201962. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 006/2019 (SIMP nº
000236-173/2019), com objetivo de apurar suposta prática de crime de apropriação indébita.
4.48 E-DOC Nº 07010038350201997. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 41/2018 (SIMP nº 000206-267/2018), sobre supostas negligências em relação aos direitos de menores residentes.
4.49 E-DOC Nº 07010038350201997. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 010/2018, instaurado com ofício para fiscalizar a estrutura física da Unidade Escolar Monsenhor Uchôa.
4.50 E-DOC Nº 07010038358201953. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de PA nº22/2018 (SIMP nº
000241-267/2018), sobre acompanhamento de problemática familiar.
4.51 E-DOC Nº 07010038360201922. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 20/2017 (SIMP
nº 000012-097/2017), sobre gestão ambiental.
4.52 E-DOC Nº 07010038363201966. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000797-156/2018), sobre ação e guarda.
4.53 E-DOC Nº 07010038368201999. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 249/2018 (SIMP
nº 000797-156/2018) em PA, sobre ação e guarda.
4.54 E-DOC Nº 07010038293201946. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000659-237/2017), para apurar possível irregularidade na prestação de contas do município de Bela Vista
do Piauí, exercício de 2010.
4.55 E-DOC Nº 07010038365201955. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
24/2019 (SIMP Nº 000239-201/2019), sobre pessoa idosa.
4.56 E-DOC Nº 07010038373201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
02/2019 (SIMP nº 000047-201/2019), denúncia sobre idosos que são vítimas de agressão física e psicológica, bem negligência.
4.57 E-DOC Nº 07010038377201981. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº 000797156/2018) em Procedimento Administrativo, sobre ação e guarda.
4.58 E-DOC Nº 07010038379201979. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato (SIMP nº
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000062-101/2019), instaurada com objetivo de averiguar denúncia de irregularidades na gestão de escolas municipais de Floriano-PI.
4.59 E-DOC Nº 07010038433201986. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento das seguintes NFs (SIMP
nº 000046-063/2019), sobre recursos hídricos. (SIMP nº 000215-060/2019), sobre notícia de exoneração de servidor concursado sem processo
administrativo e desvio de função em Nossa Senhora de Nazaré. (SIMP nº 001311-060/2018), sobre possível desvio de função no HRCM. (SIMP
nº 001435-060/2018), notícia sobre tomada de providências com relação a mora municipal.
4.60 E-DOC Nº 07010038438201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
007/2016 (SIMP nº 000153-201/2017) em ICP nº 09/2019,com objetivo de apurar contratação de escritório de advocacia para o município de
Cristino Castro/PI.
4.61 E-DOC Nº 07010038441201922. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento das seguintes NFs (SIMP
Nº 000058-062/2019), sobre maus-tratos. (SIMP Nº 000070-062/2019), sobre maus-tratos. (SIMP Nº 000247-060/2019), notícia sobre falta de
energia na localidade Buritizinho, o mau atendimento na Eletrobras/Cepisa e situação de saúde de idosa diabética. (SIMP Nº 001294-060/2018),
sobre crime/contravenção contra idoso. (SIMP Nº 001439-060/2018), sobre mãe solicitando ajuda para acompanhar filho meno para tratamento
de suposto uso de substâncias psicoativas.
4.62 E-DOC Nº 07010038448201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes
Procedimentos Nº 006/2019 (SIMP nº 001186-060/2018), trata-se de notícia referente a deficiência de atendimento no CAPS de Campo Maior.
PA nº 051/2018 (SIMP Nº 000413-062/2018), sobre negligência nos cuidados de idosa. PA nº 058/2018 (SIMP nº 000422-062/2018), sobre
pedido de tratamento para menor usuário de drogas. PA nº 094/2017 (SIMP nº 000331-062/2017), sobre necessidade de tratamento de saúde de
pessoa viciada em drogas.
4.63 E-DOC Nº 07010038446201959. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP
nº 000017-060/2019), trata-se de reclamação sobre acompanhamento domiciliar de paciente acamado no município de Jatobá do Piauí por parte
do médico e Fisioterapeuta.
4.64 E-DOC Nº 07010038464201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 23/2010 (SIMP nº
000053-199/2017), sobre improbidade administrativa.
4.65 E-DOC Nº 07010038929201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000067101/2019), que tem por objeto apurar a existência de maus-tratos a idosos usuários no serviço de hemodiálise por parte do servidor.
4.66 E-DOC Nº 07010038483201963. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
(SIMP nº 000089-101/2019), instaurado para apurar uso irregular de bens públicos, veículos, no município de São José do Peixe/PI.
4.67 E-DOC Nº 07010038487201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de NF nº 011/2016 (SIMP
nº 000157-201/2017) em ICP nº 10/2019, denúncia que relata possível prática de atos de improbidade administrativa pelo Prefeito Municipal de
Alvorada do Gurgueia.
4.68 E-DOC Nº 07010038489201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de NF nº 002/2016 (SIMP
nº 000156-201/2017) em ICP nº 08/2019, notícia de possíveis irregularidades no pagamento de diárias ao Presidente da Câmara Municipal de
Palmeiras do Piauí.
4.69 E-DOC Nº 07010038491201918. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: Notificação Recomendatória nº
10/2019 referente ao (SIMP nº 000290-177/2019) (SIMP nº 000291-177/2019), sobre sistema remuneratório.
4.70 E-DOC Nº 07010038495201998. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de NF (SIMP nº 000719-156/2018),
processo sigiloso.
4.71 E-DOC Nº 07010038506201931. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
05/2019 (SIMP nº 000133-156/2019), Correição Interna 2019.
4.72 E-DOC Nº 07010038541201959. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 004/2018, instaurado para apurar irregularidades no lixão da cidade de Rio Grande do Piauí.
4.73 E-DOC Nº 07010038568201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: instauração de ICP Nº 14/2019, sobre
suposto aumento de quilômetros para um dos trechos licitados, o que pode ensejar prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.
4.74 E-DOC Nº 07010038571201965. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preliminar
nº 01-B em ICP nº 11/2019 (SIMP nº 000124-201/2017), denúncia em face da empresa SAEAG (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Alvorada do Gurgueia) dando conta de que a referida empresa ameaça "cortar os canos", interrompendo o serviço de abastecimento de água
daquela cidade.
4.75 E-DOC Nº 07010038601201933. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000155199/2017), sobre falsificação de documento particular.
4.76 E-DOC Nº 07010038609201916. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
66/2019, que tem por objeto fiscalização do cumprimento do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta avençado no procedimento
administrativo nº 12/2017 (SIMP nº 000082-088/2016).
4.77 E-DOC Nº 07010038630201911. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimentos
Administrativos Nº 05/2018 (SIMP nº 000197-090/2018), com objetivo de acompanhamento e fiscalização do tratamento dispensado. Nº 25/2018
(SIMP nº 000387-090/2018), com objetivo de acompanhamento e fiscalização do tratamento dispensado à PCD.
4.78 E-DOC Nº 07010038666201989. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em ICP (SIMP nº
000619-156/2018), sobre improbidade administrativa.
4.79 E-DOC Nº 07010038585201989. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de PIC (SIMP nº 000155-199/2017),
sobre suposta irregularidades na contratação pela Prefeitura de Cocal/PI de pessoa proibida de pactuar com poder público, para adoção de
medidas cabíveis.
4.80 E-DOC Nº 07010038638201961. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de PIC (SIMP nº 001672060/2017), sobre prestação de contas.
4.81 E-DOC Nº 07010038697201931. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes PAs
(SIMP Nº 000034-177/2017), sobre ausência de iluminação pública na localidade Buritizal, zona rural de Valença do Piauí. (SIMP Nº 000060177/2017), sobre ligação de energia elétrica em residência. (SIMP Nº 000038-177/2017), sobre insubsistência de abastecimento de energia
elétrica no Povoado Izidória.
4.82 E-DOC Nº 07010038701201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000669-177/2017), instaurado para apurar supostas irregularidades na marcação de consultas e exames de demora excessiva por parte do
Sistema Único de Regulação do SUS.
4.83 E-DOC Nº 07010038714201939. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento das seguintes Notícias de
Fato (SIMP nº 000021-063/2019), com objetivo de analisar potencial dano ao erário decorrente da MS 0000099-41.2005.8.18.0026- Devolução.
NF (SIMP Nº 000478-060/2019), sobre contratação irregular de trabalhador nos quadros do município de Campo Maior. (SIMP Nº 000536060/2019), trata-se de pedido de alteração de termo de ajuste de conduta proposto pela Câmara de Dirigentes Lojista de Campo Maior. NF (SIMP
Nº 001354-060/2018), trata-se de potencial atentado ao princípio da legalidade pelo uso do SIMP por servidores ministeriais em Campo Maior.
4.84 E-DOC Nº 07010038726201963. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento das seguintes
Notícias de Fato Nº 057/2019 (SIMP nº 000264-310/2019), trata sobre transporte escolar e falta de professores. Nº 118/2019 (SIMP nº 000330191/2019), com objetivo de apurar notícia de descumprimento pelo Município de Capitão Gervásio Oliveira de preceitos da Lei de Acesso à
Informação. Nº 099/2019 (SIMP Nº 000657-310/2019), trata sobre retificação de registro.
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4.85 E-DOC Nº 07010038729201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000003065/2019), sobre apuração de eventuais irregularidades nas obras de implantação de pavimentação em paralelepípedo em vias do município de
Parnaíba-PI. (SIMP nº 000446-055/2019) sobre educação pré-escolar.
4.86 E-DOC Nº 07010038731201976. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 014/2018
(SIMP Nº 000050-310/2018), notícia sobre professora concursada/efetiva que foi retirada da folha de pagamento do município sem ser notificada
a respeito dessa decisão.
4.87 E-DOC Nº 07010038735201954. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP Nº 053/2018
(SIMP Nº 000489-310/2018) e ajuizamento de demanda, sobre atos de improbidade administrativa supostamente praticadas por ex-prefeita e exsecretária do município de João Costa.
4.88 E-DOC Nº 07010038743201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
02/2019, sobre tratamento de saúde.
4.89 E-DOC Nº 07010038797201966. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de PIC nº 002/2019 (SIMP
Nº 001672-060/2017), trata sobre prestação de contas.
4.90 E-DOC Nº 07010038928201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000173101/2019), que tem como objeto apurar uso irregular de veículos, no município de Nazaré do Piauí, no transporte de pacientes que fazem
hemodiálise em Floriano-PI.
4.91 E-DOC Nº 07010038929201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000067101/2019), que tem por objeto apurar a existência de maus-tratos à idosos usuários no serviço de hemodiálise por parte do servidor.
4.92 E-DOC Nº 07010038956201922. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 003/2019, com objetivo de acompanhar o cumprimento do Acordo de Não-Persecução Penal Nº 02/2019.
4.93 E-DOC Nº 07010038959201966. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 019/2019,
com objetivo de apurar criança em situação de vulnerabilidade.
4.94 E-DOC Nº 07010038972201915. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: instauração de Procedimentos de
Investigação Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000178-319/2019), com objetivo de apurar atuação de organização criminosa na cidade de Antônio
Almeida-PI voltada para a prática de crimes contra a administração pública. Nº 02/2019 (SIMP nº 000179-319/2019) com objetivo de apurar
atuação de organização criminosa na cidade de Marcos Parente-PI voltada para a prática de crimes contra a administração pública.
4.95 E-DOC Nº 07010038982201951. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 54/2019
(SIMP nº 000136-156/2019), trata sobre medidas de proteção.
4.96 E-DOC Nº 07010039000201948. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: conversão de NF em ICP Nº 14/2019, com
objetivo de apurar denúncia de irregularidades com gastos na aquisição de medicamentos pelo Município de Itainópolis/PI. Conversão de NF em
ICP Nº 15/2019, com objetivo de apurar denúncia de irregularidades com manutenção da frota veicular do município de Itainópolis/PI.
4.97 E-DOC Nº 07010039005201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamentos dos seguintes
Procedimentos, PA nº 13/2019 (SIMP nº 000210-267/2019), instaurado com vistas a acompanhar menor. Procedimento Administrativo nº 34/2018
(SIMP nº 000357-267/2018), instaurado com vistas a acompanhar adolescente gestante. Procedimento Administrativo nº 36/2018 (SIMP nº
000230-267/2018), instaurado com vistas a acompanhar menor vítima de crime de estupro de vulnerável. ICP nº 07/2017 (SIMP nº 000031267/2017), com vistas a acompanhar a regularidade do Teste Seletivo nº 01/2017, do município de Itainópolis.
4.98 E-DOC Nº 07010039007201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000005102/2019), instaurado para cientificar ao requerido quanto a ausência da genitora de menor em relação ao valor ofertado a títulos de alimentos.
4.99 E-DOC Nº 07010039010201983. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em ICP Nº
16/2019, com objetivo de apurar denúncia de irregularidades com a remuneração de enfermeira no município de Itainópolis/PI.
4.100 E-DOC Nº 07010039011201928. Oriundo da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000621055/2018), trata sobre alimentos.
4.101 E-DOC Nº 07010039011201928. Oriundo da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes
Procedimentos Administrativos nº 006/2016 (SIMP nº 000006-179/2017), sobre acompanhamento da Recomendação nº 006/2016. Nº 007/2016
(SIMP nº 000010-179/2017), sobre prestação de contas em Patos/PI. Nº 008/2016 (SIMP nº 000007-179/2017), sobre prestação de contas do
Município de Massapê/PI. Nº 001/2017 (SIMP nº 000479-179/2017), sobre fiscalização. Nº 004/2018 (SIMP nº 000198-179/2018), com objetivo
de acompanhar as Recomendações nº 69/2015 e 70/2015 expedidas, no âmbito do Ministério Público Federal, ao município de Campo Grande
do Piauí/PI. Nº 012/2019 (SIMP nº 000027-179/2017), com objetivo de acompanhara utilização de equipamentos públicos pelo município de
Jaicós/PI.
4.102 E-DOC Nº 07010039024201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
05/2019-C (SIMP nº 000327-089/2019), processo sigiloso.
4.103 E-DOC Nº 07010039030201954. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de PA nº 50/2019-B (SIMP nº
000311-089/2019), processo sigiloso.
4.104 E-DOC Nº 07010039053201969. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento e ingresso de
demanda de improbidade administrativa do ICP nº 064/2018 (SIMP nº 000514-310/2018), trata-se de representação noticiando suposta
irregularidades cometidas pelo tesoureiro de Nova Santa Rita.
4.105 E-DOC Nº 07010039056201919. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP nº 000759156/2018), sobre licitações.
4.106 E-DOC Nº 07010039057201947. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento e ajuizamento de
improbidade administrativa do ICP nº 099/2018 (SIMP nº 000643-310/2018), sobre análise de prestação de contas da Câmara do Município de
São João do Piauí, exercício de 2011.
4.107 E-DOC Nº 07010039059201947. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 040/2019
(SIMP nº 000110-310/2018), idoso em situação de vulnerabilidade social.
4.108 E-DOC Nº 07010038987201983. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de PIC nº 001/2019 (SIMP
nº 000432-060/2017), sobre improbidade administrativa.
4.109 E-DOC Nº 07010039002201937. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
(SIMP nº 000478-060/2019), sobre irregularidades constatadas em contratação de trabalhador nos quadros do município de Campo Maior/PI.
4.110 E-DOC Nº 07010039112201915. Oriundo da 9ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PIC Nº 01/2019/2019,
instaurado para investigar suposta prática de crime eleitoral de quebra de sigilo de voto.
4.111 E-DOC Nº 07010039115201932. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 039/2018
(SIMP nº 000240-063/2014), sobre acompanhamento da gestão de recursos oriundos de convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Campo
Maior/PI.
4.112 E-DOC Nº 07010039117201921. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de ICP Nº 007/2019 (SIMP nº
000261-156/2019), sobre improbidade administrativa.
4.113 E-DOC Nº 07010039130201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de NF nº 03/2019 em ICP
nº 12/2019, notícia de possível superfaturamento em processo licitatório para aquisição de 24 portas de internet realizado pela Prefeitura de
Cristino Castro/PI.
4.114 E-DOC Nº 07010039157201973. Oriundo da Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: instauração de ICP nº 31/2019, com objetivo de
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fiscalizar/acompanhar o plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Lagoa Alegre/PI.
4.115 E-DOC Nº 07010039179201933. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 099/2018 em
Procedimento Administrativo, que tem como objeto apuração de investigação contra o Conselho Tutelar de Lagoa Alegre/PI.
4.116 E-DOC Nº 07010039193201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de PA Nº 026/2019 (SIMP nº
000113-199/2017), com objetivo de apurar possíveis irregularidades na exposição de contas públicas da Câmara Municipal de Cocal/PI.
4.117 E-DOC Nº 07010039194201981. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 22/2017 (SIMP nº
000322-090/2016), cujo objeto é acompanhamento de PCD.
4.118 E-DOC Nº 07010039200201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação das seguintes NFs
NF 082/2019 (SIMP 000594-310/2019), sobre tutela. NF 079/2019 (SIMP 000590-310/2019), sobre ausência de pagamento. NF 080/2019 (SIMP
000592-310/2019), sobre licença maternidade.
4.119 E-DOC Nº 07010039205201923. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 21/2019 (SIMP
nº 000234-201/2019), sobre notícia de transporte irregular de alunos na cidade de Plameiras/PI.
4.120 E-DOC Nº 07010039210201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de NF nº 103/2019 (SIMP nº
000260-156/2019), processo sigiloso.
4.121 E-DOC Nº 07010039232201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 05/2014
(SIMP nº 000137-201/2017), sobre apuração de irregularidades no fornecimento de energia pela Eletrobras em Cristino Castro.
4.122 E-DOC Nº 07010039260201913. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 57/2019 (SIMP nº
000324-090/2019), com objetivo de apurar possível situação de risco e pedido de substituição de curador da PCD. Procedimento Administrativo
nº 42/2018 (SIMP nº 000765-090/2018), instaurado tendo como objeto tratamento psiquiátrico para PCD.
4.123 E-DOC Nº 07010039266201991. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
057/2019 (SIMP nº 000356-197/2019), com objetivo averiguar transferência de imóvel de origem duvidosa.
4.124 E-DOC Nº 07010039264201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 01/2019 (SIMP nº
000289-199/2019), sobre prazo de validade.
4.125 E-DOC Nº 07010039275201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 004/2018
(SIMP nº 000219-179/2018) em Procedimento Administrativo nº 019/2019, cujo objetivo é acompanhar a regularidade de procedimento licitatórios
destinados a contratação de empresas responsáveis pela prestação de serviços no município de Massapê do Piauí/PI.
4.126 E-DOC Nº 07010039293201963. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
015/2019 (SIMP nº 000075-203/2019) em Procedimento Administrativo nº 01/2019, relatando situação de crianças residentes no assentamento
Riacho do Mato, sem acesso ao transporte escolar.
4.127 E-DOC Nº 07010039297201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
011/2019 (SIMP nº 000180-088/2019), sobre produto impróprio- responsabilidade do fornecedor.
4.128 E-DOC Nº 07010039313201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
11/2019 (SIMP nº 000382-199/2019), com objetivo de acompanhar a implantação de políticas de prevenção de violência sexual contra crianças e
adolescentes no município de Cocal.
4.129 E-DOC Nº 07010039323201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000115-101/2019), trata sobre improbidade administrativa.
4.130 E-DOC Nº 07010039363201983. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
39/2019, sobre processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar- 2019.
4.131 E-DOC Nº 07010039369201951. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 13/2019 (SIMP nº 000465-093/2018), trata sobre correção de ilegalidade e eficiência policial.
4.132 E-DOC Nº 07010039379201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de ICP nº 43/2019 (SIMP nº
000192-088/2019), sobre irregularidades na contratação da empresa J. E. ASSESSORIA.
4.133 E-DOC Nº 07010039237201929. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ACP referente ao ICP nº
01/2019 (SIMP nº 000289-199/2019), instaurado para investigar a regularidade do concurso público do município de Cocal/PI.
4.134 E-DOC Nº 07010039411201933. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº 03/2019
referente ao Procedimento Administrativo nº 57/2017 (SIMP nº 000275-262/2018), sobre representação feita por portador de distrofia miotônica e
que necessita fazer tratamento no Hospital SARAH, localizado em Brasília/DF e no CI em Teresina-PI.
4.135 E-DOC Nº 07010039429201935. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
41/2018 (SIMP nº 000601-201/2018) em ICP nº 19/2019, sobre falta de transporte escolar regular para alunos da rede municipal de forma
satisfatória.
4.136 E-DOC Nº 07010039432201959. Oriundo da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 004/2019, com objetivo de prosseguir no acompanhamento do caso referente a adolescente.
4.137 E-DOC Nº 07010039438201926. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de judicialização de
Notícia de Fato (SIMP nº 000073-063/2019), que trata sobre FUNDEF Nossa Senhora de Nazaré, Lei ato administrativo de efeito concreto.
4.138 E-DOC Nº 07010039447201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 002/2016
(SIMP nº 000219-201/2017), sobre improbidade administrativa.
4.139 E-DOC Nº 07010039450201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
11/2018 (SIMP nº 000289-201/2018) em ICP nº 18/2019, noticiando ocorrência de possível acumulação ilícita de cargo público na Escola Família
Agrícola do Vale do Gurgueia no município de Cristino Castro/PI.
4.140 E-DOC Nº 07010039438201926. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de PA- TAC nº 05/2018
(SIMP nº 000014-097/2018), com objetivo de fiscalizar e investigar as devidas instalações, o abate, a manipulação e outras rotinas regular
funcionamento do Matadouro Público Municipal de Cristino Castro/PI.
4.141 E-DOC Nº 07010039489201958. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
nº 100/2019 (SIMP nº 000658-310/2019), sobre investigação de paternidade.
4.142 E-DOC Nº 07010039493201916. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
51/2019-B (SIMP nº 000334-089/2019), processo sigiloso.
4.143 E-DOC Nº 07010039451201985. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa e instauração de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000116-101/2019), com objetivo de acompanhar o funcionamento do
Hospital Regional Tibério Nunes- HRTN, sediado na cidade de Floriano, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o direito à saúde dos usuários do SUS.
4.144 E-DOC Nº 07010039433201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000083-237/2018), para fins de elaboração e oportuna implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, no município de Bela
Vista do Piauí/PI
4.145 E-DOC Nº 07010039445201954. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
54/2019-B, sobre criança em situação de vulnerabilidade.
4.146 E-DOC Nº 07010039548201998. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
53/2019-B (SIMP nº 000326-089/2019), processo sigiloso.
4.147 E-DOC Nº 07010039573201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
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60/2018 (SIMP nº 000769-201/2018) em ICP nº 16/2019, que trata sobre possível irregularidade em contratação realizada pela Prefeitura de
Cristino Castro, consistente em fraudes em licitações no município envolvendo gestor e empresas nos anos de 2017 e 2018.
4.148 E-DOC Nº 07010039577201951. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 020/2018 (SIMP nº 000514-062/2017), notícia de criança possivelmente explorada sexualmente.
4.149 E-DOC Nº 07010039581201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento das seguintes NFs (SIMP nº
000039-065/2019), sobre fiscalização de licitação realizada pelo Município de Parnaíba, através do Edital Pregão nº33/2016, para registro de
preço. (SIMP nº 000040-065/2019), sobre fiscalização acerca de regularidade de obra pública realizada pelo Município de Parnaíba-PI.
4.150 E-DOC Nº 07010039582201962. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo nº 19/2019 (SIMP nº 000716-201/2017), para acompanhar fornecimento de medicamentos pelo CAPS de Cristino
Castro/PI.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 13 DE JUNHO DE 2019.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI6896
PORTARIA PGJ/PI Nº 948/2019 -Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 08 de abril a 04 de outubro de 2019, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à Promotora de Justiça ÁUREA EMÍLIA
BEZERRA MADRUGA, titular da Promotoria de Justiça de Porto, de acordo com o inciso IV do art. 103 e o art. 107 da Lei Complementar nº 12,
de 18 de dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 08/04/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1610/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1308ª Sessão Ordinária de 03/05/2019,
R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos aprovados no 8ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem entregar pessoalmente os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 10/2017 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 19 de junho de 2019;
O início do estágio será no dia 20 de junho de 2019, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
001

0211

VINICIUS SANTIAGO PEIXOTO

002

0015

RICARDO ANDRÉ DUARTE BATISTA

003

0137

ANDERSON DA SILVA PINHEIRO

004

1386

LUCAS FELIPE SANTOS PERES PARENTE DA

005

0070

JANET KATHERINE RODRIGUES DAMASCENO

006

0682

SÉRGIO RICARDO DANTAS DE SOUSA FILHO

007

0753

MARIA CLARA CRONEMBERGER NOLETO

008

0332

THAYNARA KELLY MOURA LEITE

009

1044

DAVID GONÇALVES DE FREITAS

010

0090

OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS

011

0120

MATHEUS CAMPOS MARREIROS

012

1125

TIAGO PABLO FRANCELINO

013

0152

BRUNA BEZERRA NEVES

014

0009

LARISSA DA COSTA FERREIRA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1611/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr.CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
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Complementar nº 12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1308ª Sessão Ordinária de 03/05/2019,
R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem entregar pessoalmente os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 10/2017 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 19 de junho de 2019;
O início do estágio será no dia 20 de junho de 2019, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: ALTOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1535

ELIZETE DA SILVA ARAÚJO

002

1020

DÉBORAH MARIA PINHO RIBEIRO

Local de estágio: BOM JESUS - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0258

JOÃO PAULO FONSECA E SILVA

002

0184

DARIO MOURA DE SOUSA

Local de estágio: BURITI DOS LOPES - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0979

JEFFERSON CÍCERO DE MESQUITA SOARES

Local de estágio: CAMPO MAIOR - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1221

JOSÉ ELTON TAVARES RODRIGUES

Local de estágio: CORRENTE - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1472

ISADORA DE SENA AMARAL

002

0261

JOÃO ESIO BARROS DE OLIVEIRA

003

0038

JHONATAN DE OLIVEIRA VAZ

Local de estágio: LUIS CORREIA - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0648

JOYCIANE DOS SANTOS SILVA

Local de estágio: OEIRAS - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0929

LUCAS MENEZES FERREIRA

002

1074

FERNANDA OSORIO RODRIGUES DE SOUSA

Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0447

EDUARDA NUNES DE CARVALHO

002

1625

LEVY DE LIMA ARAUJO
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003

0204

SAULO SILVA RAMOS

004

0505

MARIA CAROLINE SILVA CASTRO

005

0926

REBECA SANTOS OLIVEIRA

Local de estágio: PEDRO II - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0363

ANTONIO EDVAR DE SOUSA FARIAS

Local de estágio: PIRACURUCA - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1067

AYSSA MOSELLE VIANA CASTRO

Local de estágio: PIRIPIRI - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0772

ANA FLÁVIA COELHO MORAIS

003

0794

DANIELE MELO DA COSTA SILVA

Local de estágio: PICOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

0340

GUSTAVO HOLANDA FONTES

Local de estágio: VALENÇA DO PIAUÍ - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1728

KELSON JOSÉ DE SOUSA PIMENTEL

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 12 de Junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1612/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1308ª Sessão Ordinária de 03/05/2019,
R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem entregar pessoalmente os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 10/2017 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 19 de junho de 2019;
O início do estágio será no dia 20 de junho de 2019, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: BIBLIOTECONOMIA
001

1016

HELIZA MARIA NASCIMENTO COSTA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: CONTABILIDADE
001

0035

ANTONIO MONTEIRO CARREIRA DE SOUZA

002

0104

FÁBIO LUCAS DE SOUSA SILVA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
001

0842

RAIMUNDO MANOEL DOUSA LUZ DE MOURA

002

0536

GESSICA LORENA DUARTE SILVA
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003

0378

JOÃO ISAAC LEITE FIALHO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ARQUITETURA
001

0972

RUTH LIMA FAUSTINO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: SERVIÇO SOCIAL
001

0269

JESSYCA LARYSSA SOARES SILVA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
001

0601

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1637/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas
no art. 12, inciso V, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR aPromotora de JustiçaMICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para, com prejuízo das
funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, de 17 de junho a 06 de julho de 2019, em razão das férias da
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1638/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Piauí através da 1310ª Sessão Ordinária de 07/06/2019,
R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos aprovados no 1ª Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
em maio de 2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem entregar pessoalmente os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 10/2017 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 19 de junho de 2019;
O início do estágio será no dia 20 de junho de 2019, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO PÓS-GRADUAÇÃO
001

0095

SANDRA RAYNARA ARAÚJO DOS SANTOS

002

0435

FELIPE EMANUEL DE QUEIROZ B. ANDRADE

003

0121

LAIANE ALVES ROQUE

004

0093

HANNAH ESTRELA DE CARVALHO MENDES

005

0244

AYLA NALINE LEÃO TEIVE

006

0036

DIOGO DE ARAÚJO COSTA SOARES

007

0015

ARTUR DAMASCENO OLIVEIRA

008

0464

MARIA EDUARDA DE CARVALHO BARROS

009

0072

HUDSON NOGUEIRA NASCIMENTO

010

0228

AMANDA NAIRA DE MOURA LIMA

011

0260

NARA MARIA BARROS NASCIMENTO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1639/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando a solicitação do
Promotor de Justiça Vando da Silva Marques, Presidente da Investigação Coiote e Coordenador do CPAMA, contida no Ofício n.º 03/2019 COORD CPAMA,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora TATIANA MELO DE ARAGÃO XIMENES, matrícula nº 15269, Assessora de Promotoria lotada na 2ª Promotoria de
Justiça de Oeiras, para realizar trabalho a serviço do GAECO/MPPI, na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado,
no período de 03 a 07 de junho de 2019, em Teresina-PI, com efeitos retroativos ao dia 03 de junho de 2019.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1640/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001041/2019-77,
RESOLVE
REVOGAR a concessão da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS ao Militar JOÃO DE DEUS PEREIRA DE SANTANA, com efeitos
retroativos ao dia 03 de junho de 2019.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1641/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001041/2019-77,
RESOLVE
CONCEDER Gratificação de Atividade de Segurança - GAS à militar ELISAMA MARINHO DE SOUSA, 3º SGT PM, com efeitos retroativos ao
dia 03 de junho de 2019.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1643/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
RÉGIS DE MORAES MARINHO, titular da 15ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2019, previstas para o
período de 02 a 31 de maio de 2019, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 309, de 12/12/2018, ficando os trinta dias para data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 02/05/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1644/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando o PGA nº
19.21.0378.0000621/2019-68,
RESOLVE
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 1414/2019, datada de 28/05/2019, que antecedeu o gozo de férias aoPromotor de Justiça RICARDO DE
ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, para que, onde se lê "para que sejam fruídas no período de 03 de
junho a 02 de julho de 2019", leia-se "para que sejam fruídas no período de 03 a 22 de junho de 2019", conforme o Ato PGJ nº 909/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1645/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí o adiamento do saldo de 20 (vinte) dias de férias ao
Promotor de Justiça GERSON GOMES PEREIRA, Ttitular da 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, referentes ao 1º período do exercício de 2019,
para que sejam fruídos no período de 13 de junho a 02 de julho de 2019, conforme o PGA nº 19.21.0378.0000621/2019-68, nos termos do Ato
PGJ nº 909/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1646/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para acompanhar o
Procurador-Geral de Justiça e participar da inauguração das sedes do Ministério Público nas Comarcas de Simplício Mendes, São João do Piauí
e Inhuma, no período de 08 a 10 de maio de 2019, com efeitos retroativos ao dia 08 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1648/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO o Ofício nº 192/2019, por intermédio do qual a Juíza coordenadora adjunta da Coordenadoria Estadual Judiciária da Infância
da Infância e Juventude comunica acerca do mutirão de audiências concentradas na 1ª Vara da Infância e Juventude de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO para atuar no Mutirão de audiências concentradas na 1ª Vara da
Infância e Juventude de Teresina, nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no Fórum Des. Joaquim de Sousa Neto.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1649/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000953/2019-28,
RESOLVE
DESIGNAR o militar FRANCISCO LEANDRO DE MELO para realizar a segurança do evento "MP EM AÇÃO, PROCON ITINERANTE", em
Juazeiro do Piauí e Capitão de Campos, no período de 07 a 10 de maio de 2019, com efeitos retroativos.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1650/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais.
RESOLVE
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 1218/2019, datada de 09/05/2019, que adiou o gozo de férias da Promotora de Justiça CARMELINA
MARIA MENDES DE MOURA, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina e ocupante do cargo de Subprocuradora de Justiça
Administrativa, para que, onde se lê " referentes ao 1º período do exercício de 2019", leia-se " referentes ao 2º período do exercício de 2019".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1651/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais.
RESOLVE
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 1246/2019, datada de 13/05/2019, que interrompeu o gozo de férias da Promotorora de Justiça EDNÓLIA
EVANGELISTA DE ALMEIDA, titular da Promotoria de Justiça de Jaicós, para que, onde se lê " referentes ao 1º período do exercício de 2005",
leia-se " referentes ao 1º período do exercício de 2019".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1652/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais.
RESOLVE
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 1255/2019, datada de 14/05/2019, que interrompeu o gozo de férias da Promotora de Justiça CARMELINA
MARIA MENDES DE MOURA, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina e ocupante do cargo de Subprocuradora de Justiça
Administrativa, para que, onde se lê " referentes ao 1º período do exercício de 2019, conforme a Portaria PGJ nº 187/2019", leia-se " referentes
ao 2º período do exercício de 2019, conforme a Portaria PGJ nº 1218/2019".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1654/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Piauí através da 1310ª Sessão Ordinária de 07/06/2019,
R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos aprovados no 1ª Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
em maio de 2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 035/2019 para a Coordenadoria de Recursos Humanos, na Sede
da Procuradoria Geral de Justiça na Rua Álvaro Mendes, 2294, Centro, pelos Correios, via Sedex, até o dia 19 de junho de 2019;
O início do estágio será no dia 20 de junho de 2019, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: OEIRAS - PI
Área de Estágio: DIREITO PÓS-GRADUAÇÃO
001

0030

VANESSA TEIXEIRA NUNES

002

0354

AMANDA KELLY DA SILVA CARVALHO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 12 de junho de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO/PI6895
PORTARIA Nº 14/2019
Objeto: Averiguar violação e garantir direitos fundamentais do adolescente Wayslan Guilherme Bispo do Nascimento, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, usando de suas
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 8°, III e art. 9° da Resolução N°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 227 e 229 da lei CF/88, no qual preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
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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; Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O artigo 3° do
ECA preceitua que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que, conforme ofício de nº 31/2019 e anexos, oriundo da 3ª PJ/NPF encaminhando cópia do boletim de ocorrência
circunstanciado em que o menor Wayslan Guilherme Bispo do Nascimento figura em ato infracional análogo ao crime de embriaguez ao volante.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a defesa de direitos fundamentais, conforme
artigos 227 e 229 da CF/88 e as disposições na Resolução n° 174/2017;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a finalidade de garantir direitos fundamentais do adolescente Wayslan Guilherme
Bispo do Nascimento bem como as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, na forma da lei, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAODIJ/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 10 de junho de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça Substituto na 2ª PJ

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES/PI6897
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01.2018-PJMA (SIMP Nº 000532-144/2018)
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 01.2019-PJMA instaurado para acompanhar o cumprimento das clásulas do Termo de Ajustamento
de Conduta nº 01/2018 feito no âmbito desta Promotoria de Justiça, tendo como compromissário a Secretaria Municipal de Educação de Miguel
Alves/PI e a Prefeitura de Miguel Alves.
O TAC incluso no presente procedimento foi feito no bojo da Notícia de fato sob o SIMP nº 000460-144/2018, tendo como finalidade precípua a
reforma da parte elétrica da escola municipal Dirceu Mendes Arcoverde, que possibilitasse o melhor uso de aparelhos de ventilação e
climatização das salas de aulas, bem como na colocação de transformador da rede elétrica que abastece a referida unidade escolar, que
garantisse o pleno funcionamento dos equipamentos elétricos da escola.
Subsidiariamente, no §5º, da cláusula 1ª, o poder público assumiu o compromisso de reforma total da unidade escolar, assim que fossem
recebidos recursos orçamentários extras por parte da Prefeitura de Miguel Alves.
Despacho de correição de fls.07 determinou a realização de vistoria, a fim de averiguar cumprimento das cláusulas do incluso TAC.
Ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral do Município informou que a Unidade Escolar objeto do presente TAC encontra-se em reforma de
ampliação e estruturação, sendo instalado pela concessionária de energia elétrica novo transformador de energia nas dependências da escola.
É o Relatório.
Compulsando o Relatório circunstanciado de vistoria de fls. 08/09, foi verificado que as instalações elétricas da Unidade Escolar foram trocadas,
conforme explicado e demonstrado por LAUDI LOPES DE SOUSA CARVALHO(Coordenadora de ensino da escola).
Ademais, as salas de aulas possuem aparelhos de refrigeração, mas a coordenadora de ensino informou que os mesmos não funcionam
corretamente devido suposto problema de transformador que alimenta a rede elétrica da escola e que tal fato já foi relatado para a
Concessionária de fornecimento de energia elétrica (CEPISA). Por sorte,tal tranformador foi trocado, como comunicado em ofício nº 016/2019 da
Procuradoria-Geral do Municípío.
Portando, verifico que foram cumpridas os §§1º e 2º, da cláusula 1ª do Termo de Ajustamento de Conduta.
Com relação o § 5º, da cláusula 1ª, que dispõe sobre compromisso de reforma total na Unidade Escola Dirceu Mendes Arcoverde, é de
conhecimento público, divulgado em canal de televisão, durante as festividades de aniversário do município, e no portal da Prefeitura Municipal
de Miguel Alves, que foi lavrada a ordem de serviço pelo excelentíssimo Prefeito e que as obras já iniciaram na referida escola.
Em buscas junto ao sistema LicitaWEB do TCE/PI foi confirmado que a licitação Tomada de preço nº TP 014/2018 , destinada na contratação de
Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Dirceu Mendes Arcoverde no Município de Miguel Alves/PI.
Conforme o exposto, restou provado o cumprimento integral dos termos firmado no TAC nº 01/2018. Desse modo, determino o ARQUIVAMENTO
do feito por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Oficie-se a Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI sobre o teor da presente decisão, sem prejuízo da necessária publicação desta no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Por fim, conforme o art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, encaminhe-se cópia da presente Decisão para
ciência ao Conselho Superior do Ministério Público.
Após, arquive-se o feito nesta Promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se
Miguel Alves/PI, 12 de junho de 2019.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO/PI6898
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 4/2019
Recomenda a pessoa jurídica EQUATORIAL ENERGIA/CEPISA, na pessoa de seu representante legal, para que cumpra a decisão
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000145-82.2007.8.18.0083, se abstendo de cobrar dos consumidores de Arraial e
Francisco Ayres por consumos relativos ao período de janeiro a novembro de 2008, inclusive, com repetição de indébito, sob pena de
configuração de danos coletivos, nos termos da lei.
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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, inclusive, 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,
como é o caso do direito do consumidor; (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual / art. 1º, II, da Lei nº
7.347/85)
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo; este último, quando se tratar de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos; (art. 81, do Código de Defesa
do Consumidor)
CONSIDERANDO ser a defesa do consumidor direito fundamental e princípio da ordem econômica; (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição
Federal)
CONSIDERANDO a natureza cogente do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078/90 -, de ordem pública e interesse social, na
forma de seu art. 1º;
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 de sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos, dentre outros, aos princípios
do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados
no mercado de consumo; (art. 4º, I e VI, do Código de Defesa do Consumidor)
CONSIDERANDO que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, ficando, nos casos de
descumprimento, total ou parcial, compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados; (art. 22, do Código de Defesa do Consumidor)
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000145-82.2007.8.18.0083, onde ficou proibida a cobrança, dos
consumidores de Arraial e Francisco Ayres, por consumos relativos ao período de Janeiro a Novembro de 2008;
CONSIDERANDO, ao final, o objeto da Notícia de Fato nº 000100-101/2019, onde o Noticiante informou que a empresa responsável pela
distribuição de energia está constrangendo os consumidores a assinarem termo de confissão e parcelamento de débitos, referente ao período de
janeiro a novembro de 2008;
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
A pessoa jurídica EQUATORIAL ENERGIA/CEPISA, na pessoa de seu representante legal, para que cumpra a decisão judicial proferida
nos autos da Ação Civil Pública nº 0000145-82.2007.8.18.0083, se abstendo de cobrar dos consumidores de Arraial e Francisco Ayres
por consumos relativos ao período de janeiro a novembro de 2008, inclusive, com repetição de indébito, sob pena de configuração de
danos coletivos, 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 quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 03 de junho de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 6/2019
Recomenda ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa de seu representante legal, Prefeito VALDEMAR DOS SANTOS
BARROS, que determine a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a contratação de empresa, cujo
objeto é o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito de petróleo - GLP para veículos e motores pertencentes à
Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São José do Peixe - PI, após prévio procedimento licitatório, observando os ditames da
lei, 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, arts. 25, IV, "a" e
"b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art.
1º e ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, 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, inclusive, 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 ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (art. 37, XXI, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens, promovidas pela Administração direta, indireta ou
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fundacional do Estado e dos Municípios observarão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade e probidade administrativa e as
normas gerais e específicas, fixadas em lei que regem os contratos com a Administração Pública; (art. 40, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (art. 3º, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos cados casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em
lei; (art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens
a eles necessários, o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que as dispensas e as situações de inexigibilidade deverão ser necessariamente justificadas, devendo ser comunicado, dentre
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1) caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 2) razão da escolha do fornecedor ou executante;
3) justificativa do preço; 4) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados; (art. 26, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, a conduta, dolosa ou culposa, que frustra a
licitude de processo licitatório, ou dispensa-o indevidamente; (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO que as condutas de frustrar a licitude de processo licitatório, ou dispensá-lo indevidamente, bem como, adquirir bens, ou
realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei, podem configurar crime, nos termos dos arts. 89 e 93,
da Lei nº 8.666/93, e art. 1º, XI, do Decreto-Lei nº 200/67;
CONSIDERANDO que a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e que a declaração deste opera retroativamente, impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos; (arts. 49, § 2º e 59, ambos da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO o relatório da 1ª Divisão da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - 1ª DFAM e o parecer do Ministério Público
de Contas - MPC exarados nos autos do Processo TC/017937/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI;
CONSIDERANDO o objeto do Inquérito Civil Público nº 000242-269/2017, instaurado para averiguar a ocorrência de irregularidades no contrato
celebrado entre o Município de São José do Peixe e a empresa Posto Passagem da Canoa LTDA, cujo objeto é a aquisição de combustíveis para
os veículos integrantes do patrimônio público municipal e locados a serviços do município, inclusive com indícios de geração de danos ao erário
municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso
de comprovação de violação da legislação pertinente;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 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 SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa de seu representante legal, Prefeito VALDEMAR DOS SANTOS
BARROS, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a
contratação de empresa, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito de petróleo - GLP para veículos e
motores pertencentes à Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São José do Peixe - PI, após prévio procedimento licitatório,
observando os ditames da lei, 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.
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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 04 de junho de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 7/2019
Recomenda ao Diretor-Geral do Hospital Regional Tibério Nunes, ao Estado do Piauí, na pessoa do Secretário Estadual da Saúde SESAPI, e ao Município de Floriano, na pessoa da Secretária Municipal da Saúde, que adotem todas as providências administrativas e
técnicas necessárias para a garantia do direito dos usuários do SUS aos procedimentos cirúrgicos eletivos no Hospital Regional
Ribério Nunes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, 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:
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 o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação;
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;
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CONSIDERANDO que entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 7º da Lei nº 8.080/90 encontram-se: I universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;[...] XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;[...] XII capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;
CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 8.080/90 garante a assistência terapêutica integral, devendo o Estado (lato sensu), prover
às condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disciplinando, ainda, o acesso à saúde pública através do Sistema Único de
Saúde, em ato de concretização legal do direito, estabelecendo a responsabilidade do Poder Público para com os cidadãos brasileiros;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI, que regulamenta o direito, previsto na
Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações
públicas por eles produzidas ou custodiadas;
Considerandoo disposto no art. 37 da Constituição Federal, que eleva a publicidade ao patamar de princípio da Administração Pública;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos
informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos
poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal;
CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de informações aos
órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação requerida;
CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou conceda
o acesso imediato à informação disponível;
CONSIDERANDO o PA nº. 146-101/2019 instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, cujo objeto é fiscalizar e acompanhar a
realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos no Hospital Regional Tibério Nunes, conforme fila de cadastro dos usuários do SUS;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 1.294, de 25 de maio de 2017, do Ministério da Saúde, que define, para o exercício de 2017, a estratégia
para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de R$
3.896.119,33 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos) para o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a referida estratégia visa à redução do tempo de espera por cirurgias, que poderão ser realizadas por meio do
atendimento de rotina ou por meio de mutirões;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde estabeleceu como pré-requisito para o recebimento de recursos destinados à citada estratégia a
criação de fila únicanos Estados, cadastradas junto ao Governo Federal;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 163, de 19 de janeiro de 2018, que Prorroga o prazo para a execução da estratégia de ampliação do
acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), até a competência julho de 2018, em razão dos
recursos definidos para custeio dos procedimentos cirurgicos eletivos da estratégia de ampliação de acesso, conforme Portaria nº 1.294/GM/MS,
de 25 de maio de 2017, não terem sido executados em sua totalidade;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 759, de 29 de maio de 2018, que remaneja, para o exercício de 2018, os limites financeiros do Estado do
Piauí destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 2895, de 12 de setembro de 2018, do Ministério da Saúde, que define, para o exercício de 2018, a
estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de
R$ 3.896.119,33 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos) para o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, conforme art. 5º da Portaria GM/MS Nº 2895/2018, caberá aos gestores Estaduais, do Distrito Federal e Municipais a
organização e a definição dos critérios regulatórios que garantam o acesso preferencial aos pacientes cuja solicitação já esteja inserida na
regulação;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 195, de 06 de fevereiro de 2019, que prorroga a estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos
Cirúrgicos Eletivos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para as competências de janeiro a julho de 2019, e defini o valor de R$
2.325.370,27 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta reais e vinte e sete centavos) para o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a organização da regulação e do agendamento dos pacientes, bem assim da realização dos procedimentos cirúrgicos
eletivos no âmbito do SUS deverá ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite - CIB (art. 3º, da Portaria GM Nº 1.294, de 25 de maio de
2017);
CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí-CIB/PI nº 032/2017 que regulamenta a organização dos
agendamentos para realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Estado do Piauí, em cumprimento ao art. 3º, da Portaria GM
Nº 1.294/2017, a qual estabelece que os agendamentos dos pacientes serão realizados de acordo com a disponibilidade de cada hospita, bem
assim através da realização de mutirões nos Hospitais Estaduais e Regionais que serão gerenciados pela Secretaria de Saúde do Estado;
CONSIDERANDO que mencionada resolução determina que a programação e as estratégias de realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos
serão pactuados com as instituições de saúde estaduais, para a efetivação de mutirões de cirurgias eletivas, no período correspondente ao
semestre de julho a dezembro/2017;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 063/2017 que aprova o Projeto de Cirurgias Eletivas 2017: "Reduzindo Filas e Ampliando o Acesso - Da
intenção à Ação", elaborado para o Estado do Piauí, a ser executado nos estadelecimentos
assistenciais de saúde da rede estadual;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 007/2018 que aprova o Projeto de Cirurgias Pediátricas 2018 "A Saúde ao Nosso Alcance", elaborado
para o Estado do Piauí, a ser executado nos estadelecimentos assistenciais de saúde da rede estadual, com o saldo remanescente do projeto de
cirurgias eletivas 2017;
CONSIDERANDO que a Resolução CIB nº 076/2018 aprova o remanejamento de recursos, dentre o montante destinado ao Estado do Piauí pela
Portaria GM/MS nº. 2895/2018, no valor de R$ 1.396.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil reais) para os seguintes municípios em
condição de Gestão Plena: Barras ( 100 mil), Campo Maior (100 mil), Corrente (80 mil), Floriano (100 mil), Paranaíba ( 100 mil), Piripiri ( 100
mil), São João do Piauí ( 100 mil) e Teresina (716 mil, sendo 396 mil para cirurgias oftalmológicas);
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 096/2018, de 09/11/2018,que aprova o remanejamento de recursos, dentre o montante destinado ao
Estado do Piauí pela Portaria GM/MS nº. 2895/2018, no valor de R$ 1.396.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil reais) para os
seguintes municípios em condição de Gestão Plena: Barras ( 100 mil), Campo Maior (100 mil), Corrente (80 mil), Floriano (100 mil), Parnaíba
(100 mil), São João do Piauí ( 100 mil) e Teresina (816 mil, sendo 496mil exclusivos para cirurgias oftalmológicas e 100mil a ser priorizado para o
HGV);
CONSIDERANDO que os procedimentos eletivos realizados no âmbito do Hospital Regional Tibério Nunes integram a estratégia prevista na
Portaria GM/MS Nº 1.294/2017 e Portaria GM/MS Nº 2895/2018, e consequentemente devem atender aos requisitos nelas estabelecidos;
CONSIDERANDO que foram realizadas cirurgias eletivas, com base nos Projetos aprovados em CIB, nos seguintes municípios: 1. Municípios
emGestão Plena do Sistema de Saúde: Campo Maior, Corrente, Floriano, Parnaíba, São João do Piauí e Teresina; 2. Municípios sob gestão
estadual: Bom Jesus, Canto do Buriti, Demerval Lobão, Esperantina, Luzilândia, Oeiras e São Raimundo Nonato;
CONSIDERANDO que a criação da fila única deve respeitar a ordem de ingresso, bem como os critérios clínicos que justifiquem a priorização
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dos pacientes;
CONSIDERANDO que as informações acerca do acesso e do andamento da fila única devem ser de livre acesso à sociedade;
CONSIDERANDO que a fila única deve proporcionar maior agilidade no atendimento aos pacientes, que muitas vezes ficam sujeitos à
lista de espera de um único hospital e deixam de concorrer às vagas disponíveis em outras unidades de saúde da região;
CONSIDERANDOque o princípio da publicidade, ao garantir a transparência da Administração Pública, permite a fiscalização social dos
atos administrativos;
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo
discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência no acompanhamento da fila de espera de cirurgias eletivas realizadas no
Hospital Regional Tibério Nunes, a fim de evitar interferências externas no normal andamento da respectiva fila e preferência de
pacientes sem qualquer justificativa legal;
CONSIDERANDO que a ingerência política e pessoal na organização da "fila" de procedimentos eletivos, com a consequente entrada de
pacientes em posições privilegiadas, sem motivos técnicos para tanto, constitui ato de improbidade administrativa, atentatório aos
princípios da impessoalidade e da isonomia, bem como crime de prevaricação.
CONSIDERANDO o direito a informação que assiste a todos os usuários do SUS sobre a extensão e a evolução da fila de espera para as
cirurgias eletivas, bem assim sobre as justificativas para eventual suspensão de cirurgias previamente agendadas ainda antes de sua
realização;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 319 do Código Penal, constitui crime de Prevaricação retardar ou deixar de praticar ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal;
CONSIDERANDO o art. 15, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, nos autos
do inquérito civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover";
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, resolve:
RECOMENDAR:
Ao Diretor-Geral do Hospital Regional Tibério Nunes, Estado do Piauí, na pessoa do Secretário Estadual da Saúde - SESAPI, e
Município de Floriano, na pessoa da Secretária Municipal da Saúde, que adote as seguintes providências,a fim de garantir o direito dos
usuários do SUS aos procedimentos cirúrgicos eletivos:
1. Organização da realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Hospital Regional Tibério Nunes, conforme os
critérios definidos na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí-CIB nº 32/2017;
2. Providenciar o acesso à fila de pacientes (identificados pelas iniciais de seu nome e Nº Cartão SUS), bem como as respectivas
classificações de prioridade, para todas as cirurgias eletivas a serem realizadas no Hospital Regional Tibério Nunes, possibilitando que
a população possa acompanhar e fiscalizar o normal andamento da fila de cirurgias eletivas;
3. A utilização imediata de classificação de prioridade para todas as cirurgias eletivas solicitadas ao Hospital Regional Tibério Nunes;
4. Que toda e qualquer mudança no status de classificação de cada paciente seja devidamente registrada em seu prontuário, de forma
fundamentada, tal como a respectiva data e a identificação do servidor responsável pela modificação;
5. O envio mensal ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano de todas as cirurgias realizadas pelo
hospital Regional Tibério Nunes, indicando o paciente, o procedimento e o médico responsável.
6. Comunicação, por escrito, ao paciente de toda cirurgia eletiva suspensa no Hospital Regional Tibério Nunes, bem como o registro da
identidade do responsável pela suspensão, bem como a data de remarcação da cirurgia suspensa;
7. Notificação do paciente, no momento da comunicação da suspensão da cirurgia, ou da entrega da própria ficha de suspensão de
cirurgia, de informação acerca de mudança de status na sua classificação de prioridade, em especial da respectiva fundamentação
técnica associada;
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supra mencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos 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.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano o cronograma para o cumprimento da recomendação,
com envio da documentação hábil a provar o fiel cumprimento a cada encerramento de prazo.
b) Finalmente, notifique o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS e ao Secretário de Estado da Saúde, para que encaminhe,
mensalmente, ao Ministério Público os cancelamentos de cirurgias ocorridos no município de Floriano, com identificação do paciente, bem assim
o registro da identidade do responsável pelo cancelamento, bem como a nova data da cirurgia.
c) Encaminhamento da presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no sítio
eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público e Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e aos
destinatários.
d) Cientificação ao Conselho Municipal de Saúde de Floriano e ao Conselho Estadual de Saúde para que acompanhem e fiscalizem o
cumprimento da presente recomendação.
e) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 07 de junho de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 8/2019
RECOMENDAR a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa de seu representante legal, Presidente MANOEL DE SOUSA
MENDES NETO, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para sanar
irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para
a Câmara, tudo isso 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 pelos 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, arts. 25, IV, "a" e
"b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art.
1º e ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, e:
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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, inclusive, 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 ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (art. 37, XXI, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens, promovidas pela Administração direta, indireta ou
fundacional do Estado e dos Municípios, observarão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade e probidade administrativa e
as normas gerais e específicas, fixadas em lei que regem os contratos com a Administração Pública; (art. 40, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (art. 3º, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos cados casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em
lei; (art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que as dispensas e as situações de inexigibilidade deverão ser necessariamente justificadas, devendo ser comunicado, dentre
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1) caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 2) razão da escolha do fornecedor ou executante;
3) justificativa do preço; 4) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados; (art. 26, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria (STF e STJ) reconheceram que a contratação direta de advogado pela Administração Pública é
condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação, previstos na Lei nº 8.666/93, quais sejam: I) existência de
procedimento administrativo formal; II) notória especialização profissional; III) natureza singular do serviço; IV) demonstração da
inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo
mercado;
CONSIDERANDO que os procedimentos e contratos lavrados mediante inexigibilidade de licitação devem observar, no que couber, as exigências
formais e de publicidade contidas na Lei nº 8.666/93, especialmente as que decorrem de seus arts. 26 e 60/64, inclusive, que a necessidade de
motivação expressa quanto ao ponto potencializa a verificação de eventuais irregularidades por parte dos órgãos de controle e até de agentes da
própria sociedade;
CONSIDERANDO que a norma exige (Lei nº 8.666/93, art. 25, § 1º) que a escolha recaia sobre profissional dotado de especialização notória, não
bastando, portanto, que goze da confiança pessoal do gestor público, sendo necessário que a sua qualificação diferenciada seja aferida por
elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado (ex. Formação acadêmica e experiência profissional);
CONSIDERANDO que a natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ou seja, ao serviço a ser prestado, que deve escapar à rotina do órgão
contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende, portanto, que o profissional seja dotado de notória especialização, exigindose, igualmente, que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula nº 39, do Tribunal de Contas da União, a qual possui a seguinte redação: "A inexigibilidade de licitação
para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço
de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.";
CONSIDERANDO que o caráter parcialmente subjetivo da denominada "confiança profissional" pode e deve ser objeto de fundamentação
transparente, com o que se permite o controle intersubjetivo quanto à razoabilidade da escolha administrativa;
CONSIDERANDO que o fato da entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado
particular para a prestação de serviço específico, sendo necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência
de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal;
CONSIDERANDO que deve ser verificada a adequação do preço a ser pago pelo serviço, nos termos do art. 48, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, a conduta, dolosa ou culposa, que frustra a
licitude de processo licitatório, ou dispensa-o indevidamente; (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO que as condutas de frustrar a licitude de processo licitatório, ou dispensá-lo indevidamente, podem configurar crime, nos
termos dos arts. 89 e 93, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o objeto do Inquérito Civil Público nº 000045-101/2019, instaurado para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para a CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, bem como tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação 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 a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa de seu representante legal, Presidente MANOEL DE SOUSA
MENDES NETO, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para
regularizar a contratação de serviços de assessoria jurídica, observando os requisitos legais, quais sejam: I) Existência de
procedimento administrativo formal, contendo, notadamente: 1) a abertura de processo administrativo próprio, justificando a hipótese
de inexigência; 2) a juntada dos documentos e justificativas de escolha do advogado e/ou escritório de advocacia e do preço; 3) a
anexação do parecer jurídico; 4) a juntada de ato de ratificação da autoridade superior, cuja publicação deverá ser anexada ao
processo; 5) a juntada do termo do contrato, inclusive a respectiva proposta; 6) remessa de informações sobre a contratação ao
Tribunal de Contas; e 7) publicação do resumo do ato justificativo no Diário Oficial, permitindo que as formalidades cumpram o objetivo
de promover, na medida do possível, a transparência da decisão administrativa; II) Notória especialização profissional; III) Natureza
singular do serviço; IV) Demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) Cobrança de
preço compatível com o praticado pelo mercado, tudo isso 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:
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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.
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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 07 de junho de 2019.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 9/2019
RECOMENDAR a CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa de seu representante legal, Presidente GERLANO REIS
DANTAS, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para sanar
irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para
a Câmara, tudo isso 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 pelos 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, arts. 25, IV, "a" e
"b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art.
1º e ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, 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, inclusive, 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 ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (art. 37, XXI, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens, promovidas pela Administração direta, indireta ou
fundacional do Estado e dos Municípios, observarão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade e probidade administrativa e
as normas gerais e específicas, fixadas em lei que regem os contratos com a Administração Pública; (art. 40, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (art. 3º, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos cados casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em
lei; (art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que as dispensas e as situações de inexigibilidade deverão ser necessariamente justificadas, devendo ser comunicado, dentre
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1) caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 2) razão da escolha do fornecedor ou executante;
3) justificativa do preço; 4) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados; (art. 26, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria (STF e STJ) reconheceram que a contratação direta de advogado pela Administração Pública é
condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação, previstos na Lei nº 8.666/93, quais sejam: I) existência de
procedimento administrativo formal; II) notória especialização profissional; III) natureza singular do serviço; IV) demonstração da
inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo
mercado;
CONSIDERANDO que os procedimentos e contratos lavrados mediante inexigibilidade de licitação devem observar, no que couber, as exigências
formais e de publicidade contidas na Lei nº 8.666/93, especialmente as que decorrem de seus arts. 26 e 60/64, inclusive, que a necessidade de
motivação expressa quanto ao ponto potencializa a verificação de eventuais irregularidades por parte dos órgãos de controle e até de agentes da
própria sociedade;
CONSIDERANDO que a norma exige (Lei nº 8.666/93, art. 25, § 1º) que a escolha recaia sobre profissional dotado de especialização notória, não
bastando, portanto, que goze da confiança pessoal do gestor público, sendo necessário que a sua qualificação diferenciada seja aferida por
elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado (ex. Formação acadêmica e experiência profissional);
CONSIDERANDO que a natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ou seja, ao serviço a ser prestado, que deve escapar à rotina do órgão
contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende, portanto, que o profissional seja dotado de notória especialização, exigindose, igualmente, que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula nº 39, do Tribunal de Contas da União, a qual possui a seguinte redação: "A inexigibilidade de licitação
para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço
de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.";
CONSIDERANDO que o caráter parcialmente subjetivo da denominada "confiança profissional" pode e deve ser objeto de fundamentação
transparente, com o que se permite o controle intersubjetivo quanto à razoabilidade da escolha administrativa;
CONSIDERANDO que o fato da entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado
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particular para a prestação de serviço específico, sendo necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência
de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal;
CONSIDERANDO que deve ser verificada a adequação do preço a ser pago pelo serviço, nos termos do art. 48, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, a conduta, dolosa ou culposa, que frustra a
licitude de processo licitatório, ou dispensa-o indevidamente; (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO que as condutas de frustrar a licitude de processo licitatório, ou dispensá-lo indevidamente, podem configurar crime, nos
termos dos arts. 89 e 93, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o objeto do Inquérito Civil Público nº 000047-101/2019, instaurado para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para a CÂMARA MUNICIPAL
DE NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação 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 a CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa de seu representante legal, Presidente GERLANO REIS
DANTAS, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a
contratação de serviços de assessoria jurídica, observando os requisitos legais, quais sejam: I) Existência de procedimento
administrativo formal, contendo, notadamente: 1) a abertura de processo administrativo próprio, justificando a hipótese de inexigência;
2) a juntada dos documentos e justificativas de escolha do advogado e/ou escritório de advocacia e do preço; 3) a anexação do parecer
jurídico; 4) a juntada de ato de ratificação da autoridade superior, cuja publicação deverá ser anexada ao processo; 5) a juntada do
termo do contrato, inclusive a respectiva proposta; 6) remessa de informações sobre a contratação ao Tribunal de Contas; e 7)
publicação do resumo do ato justificativo no Diário Oficial, permitindo que as formalidades cumpram o objetivo de promover, na
medida do possível, a transparência da decisão administrativa; II) Notória especialização profissional; III) Natureza singular do serviço;
IV) Demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) Cobrança de preço compatível com
o praticado pelo mercado, tudo isso 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.
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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 07 de junho de 2019.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 10/2019
RECOMENDAR a CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu representante legal, Presidente DAVID TELES DA
SILVA, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para sanar
irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para
a Câmara, tudo isso 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 pelos 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, arts. 25, IV, "a" e
"b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art.
1º e ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, 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, inclusive, 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 ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (art. 37, XXI, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens, promovidas pela Administração direta, indireta ou
fundacional do Estado e dos Municípios, observarão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade e probidade administrativa e
as normas gerais e específicas, fixadas em lei que regem os contratos com a Administração Pública; (art. 40, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (art. 3º, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos cados casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em
lei; (art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que as dispensas e as situações de inexigibilidade deverão ser necessariamente justificadas, devendo ser comunicado, dentre
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
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dos atos, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1) caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 2) razão da escolha do fornecedor ou executante;
3) justificativa do preço; 4) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados; (art. 26, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria (STF e STJ) reconheceram que a contratação direta de advogado pela Administração Pública é
condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação, previstos na Lei nº 8.666/93, quais sejam: I) existência de
procedimento administrativo formal; II) notória especialização profissional; III) natureza singular do serviço; IV) demonstração da
inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo
mercado;
CONSIDERANDO que os procedimentos e contratos lavrados mediante inexigibilidade de licitação devem observar, no que couber, as exigências
formais e de publicidade contidas na Lei nº 8.666/93, especialmente as que decorrem de seus arts. 26 e 60/64, inclusive, que a necessidade de
motivação expressa quanto ao ponto potencializa a verificação de eventuais irregularidades por parte dos órgãos de controle e até de agentes da
própria sociedade;
CONSIDERANDO que a norma exige (Lei nº 8.666/93, art. 25, § 1º) que a escolha recaia sobre profissional dotado de especialização notória, não
bastando, portanto, que goze da confiança pessoal do gestor público, sendo necessário que a sua qualificação diferenciada seja aferida por
elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado (ex. Formação acadêmica e experiência profissional);
CONSIDERANDO que a natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ou seja, ao serviço a ser prestado, que deve escapar à rotina do órgão
contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende, portanto, que o profissional seja dotado de notória especialização, exigindose, igualmente, que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula nº 39, do Tribunal de Contas da União, a qual possui a seguinte redação: "A inexigibilidade de licitação
para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço
de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.";
CONSIDERANDO que o caráter parcialmente subjetivo da denominada "confiança profissional" pode e deve ser objeto de fundamentação
transparente, com o que se permite o controle intersubjetivo quanto à razoabilidade da escolha administrativa;
CONSIDERANDO que o fato da entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado
particular para a prestação de serviço específico, sendo necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência
de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal;
CONSIDERANDO que deve ser verificada a adequação do preço a ser pago pelo serviço, nos termos do art. 48, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, a conduta, dolosa ou culposa, que frustra a
licitude de processo licitatório, ou dispensa-o indevidamente; (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO que as condutas de frustrar a licitude de processo licitatório, ou dispensá-lo indevidamente, podem configurar crime, nos
termos dos arts. 89 e 93, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o objeto do Inquérito Civil Público nº 000049-101/2019, instaurado para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para a CÂMARA MUNICIPAL
DE FRANCISCO AYRES, bem como tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação 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 a CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu representante legal, Presidente DAVID TELES DA
SILVA, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a
contratação de serviços de assessoria jurídica, observando os requisitos legais, quais sejam: I) Existência de procedimento
administrativo formal, contendo, notadamente: 1) a abertura de processo administrativo próprio, justificando a hipótese de inexigência;
2) a juntada dos documentos e justificativas de escolha do advogado e/ou escritório de advocacia e do preço; 3) a anexação do parecer
jurídico; 4) a juntada de ato de ratificação da autoridade superior, cuja publicação deverá ser anexada ao processo; 5) a juntada do
termo do contrato, inclusive a respectiva proposta; 6) remessa de informações sobre a contratação ao Tribunal de Contas; e 7)
publicação do resumo do ato justificativo no Diário Oficial, permitindo que as formalidades cumpram o objetivo de promover, na
medida do possível, a transparência da decisão administrativa; II) Notória especialização profissional; III) Natureza singular do serviço;
IV) Demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) Cobrança de preço compatível com
o praticado pelo mercado, tudo isso 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.
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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 07 de junho de 2019.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 11/2019
RECOMENDAR a CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL, na pessoa de seu representante legal, Presidente ALBERTO OLIVEIRA DA
ROCHA, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para sanar
irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para
a Câmara, tudo isso 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 pelos 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, arts. 25, IV, "a" e
"b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art.
1º e ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, 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,
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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, inclusive, 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 ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (art. 37, XXI, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens, promovidas pela Administração direta, indireta ou
fundacional do Estado e dos Municípios, observarão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade e probidade administrativa e
as normas gerais e específicas, fixadas em lei que regem os contratos com a Administração Pública; (art. 40, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (art. 3º, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos cados casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em
lei; (art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que as dispensas e as situações de inexigibilidade deverão ser necessariamente justificadas, devendo ser comunicado, dentre
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1) caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 2) razão da escolha do fornecedor ou executante;
3) justificativa do preço; 4) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados; (art. 26, da Lei nº 8.666/93)
CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria (STF e STJ) reconheceram que a contratação direta de advogado pela Administração Pública é
condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação, previstos na Lei nº 8.666/93, quais sejam: I) existência de
procedimento administrativo formal; II) notória especialização profissional; III) natureza singular do serviço; IV) demonstração da
inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo
mercado;
CONSIDERANDO que os procedimentos e contratos lavrados mediante inexigibilidade de licitação devem observar, no que couber, as exigências
formais e de publicidade contidas na Lei nº 8.666/93, especialmente as que decorrem de seus arts. 26 e 60/64, inclusive, que a necessidade de
motivação expressa quanto ao ponto potencializa a verificação de eventuais irregularidades por parte dos órgãos de controle e até de agentes da
própria sociedade;
CONSIDERANDO que a norma exige (Lei nº 8.666/93, art. 25, § 1º) que a escolha recaia sobre profissional dotado de especialização notória, não
bastando, portanto, que goze da confiança pessoal do gestor público, sendo necessário que a sua qualificação diferenciada seja aferida por
elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado (ex. Formação acadêmica e experiência profissional);
CONSIDERANDO que a natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ou seja, ao serviço a ser prestado, que deve escapar à rotina do órgão
contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende, portanto, que o profissional seja dotado de notória especialização, exigindose, igualmente, que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula nº 39, do Tribunal de Contas da União, a qual possui a seguinte redação: "A inexigibilidade de licitação
para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço
de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.";
CONSIDERANDO que o caráter parcialmente subjetivo da denominada "confiança profissional" pode e deve ser objeto de fundamentação
transparente, com o que se permite o controle intersubjetivo quanto à razoabilidade da escolha administrativa;
CONSIDERANDO que o fato da entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado
particular para a prestação de serviço específico, sendo necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência
de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal;
CONSIDERANDO que deve ser verificada a adequação do preço a ser pago pelo serviço, nos termos do art. 48, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, a conduta, dolosa ou culposa, que frustra a
licitude de processo licitatório, ou dispensa-o indevidamente; (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO que as condutas de frustrar a licitude de processo licitatório, ou dispensá-lo indevidamente, podem configurar crime, nos
termos dos arts. 89 e 93, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o objeto do Inquérito Civil Público nº 000043-101/2019, instaurado para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para a CÂMARA MUNICIPAL
DE ARRAIAL, bem como tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação 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 a CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL, na pessoa de seu representante legal, Presidente ALBERTO OLIVEIRA DA
ROCHA, que determine, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a
contratação de serviços de assessoria jurídica, observando os requisitos legais, quais sejam: I) Existência de procedimento
administrativo formal, contendo, notadamente: 1) a abertura de processo administrativo próprio, justificando a hipótese de inexigência;
2) a juntada dos documentos e justificativas de escolha do advogado e/ou escritório de advocacia e do preço; 3) a anexação do parecer
jurídico; 4) a juntada de ato de ratificação da autoridade superior, cuja publicação deverá ser anexada ao processo; 5) a juntada do
termo do contrato, inclusive a respectiva proposta; 6) remessa de informações sobre a contratação ao Tribunal de Contas; e 7)
publicação do resumo do ato justificativo no Diário Oficial, permitindo que as formalidades cumpram o objetivo de promover, na
medida do possível, a transparência da decisão administrativa; II) Notória especialização profissional; III) Natureza singular do serviço;
IV) Demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) Cobrança de preço compatível com
o praticado pelo mercado, tudo isso 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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 07 de junho de 2019.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS/PI6899
PORTARIA N° 48/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 45/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 91/2019
(SIMP n° 000148-140/2019) sobre o deficitário serviço de fornecimento de energia elétrica no Bairro Floresta em Barras/PI.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388).
4. Expeça-se ofício à Cepisa Equatorial requisitando a reparação do serviço de fornecimento de energia elétrica no local indicado na
representação elaborada por moradores do Bairro Floresta.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 49/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 46/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 92/2019
(SIMP n° 000149-140/2019) sobre o deficitário serviço de fornecimento de iluminação pública na Vila João Paulo, em Barras.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388).
4. Expeça-se ofício à Cepisa Equatorial requisitando a reparação do serviço de fornecimento de energia elétrica no local indicado na
representação elaborada por moradores do Bairro Floresta.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
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Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 50/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 47/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 44/2019
(SIMP n° 000052-140/2019) que tem como o fim, apurar a necessidade de realização de concurso público para a Câmara de Vereadores de
Barras, pois, segundo vereadores, a casa estaria a contratar funcionários sem a realização de concurso.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão de instauração do presente Procedimento Administrativo.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 51/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 48/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 31/2019
(SIMP n° 000038-140/2019) que tem como fim a apuração do descumprimento da obrigatoriedade do envio dos balancetes mensais da despesa
do município de Barras/PI.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão de instauração do presente Procedimento Administrativo.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
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b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 52/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 49/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 27/2019
(SIMP n° 000027-140/2019) que tem como fim a apuração do fornecimento de energia elétrica no bairro São Cristóvão.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão de instauração do presente Procedimento Administrativo.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 53/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 61/2019
(SIMP n° 000072-140/2019) instaurada com a finalidade de apurar o conteúdo do relatório apresentado pelo Ministério da transparência e
Controladoria Geral da União sobre aplicação irregular de recursos federais no município de Boa Hora/PI.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão de instauração do presente Procedimento Administrativo.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
PORTARIA N° 54/2019 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 51/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
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III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 91/2019
(SIMP n° 000148-140/2019) sobre o deficitário serviço de fornecimento de energia elétrica no Bairro Floresta em Barras/PI.
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388).
4. Expeça-se ofício à Cepisa Equatorial requisitando a reparação do serviço de fornecimento de energia elétrica no local indicado na
representação elaborada por moradores do Bairro Floresta.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 11 de junho de 2019.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;

3.5. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6904
PORTARIA Nº. 032/2019
SIMP 000102-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, no âmbito de suas atribuições legais e com
fundamento no disposto nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26, da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei
Complementar nº 12/93, e
CONSIDERANDO que foi veiculado pela imprensa local os graves fatos ocorrido com o deficiente físico e usuário de cadeira de rodas, ANTÔNIO
WILSON GOMES DE OLIVEIRA LIMA, atual Presidente da ASCAMTE-ASSOCIAÇÃO DE CADEIRANTES DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI,
que, na data de 10/06/2019, por volta das 16:00 horas, ao utilizar o Transporte Eficiente, destinado a pessoas em cadeiras de rodas no Município
de Teresina -PI, sofreu um grave acidente ao desembarcar na Praça Rio Branco, quando a plataforma elevatória do veículo que o transportava
despencou e o deficiente físico caiu, fraturando o cotovelo, um dedo da mão e fraturando os ossos da face;
CONSIDERANDO que os fatos podem ter sido motivados pela falta de manutenção dos veículos que realizam o Transporte Eficiente nesta
Capital, conforme argumentação contida na ação civil pública (Processo nº 0805838-51.2018.0140) em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda
Pública de Teresina-PI;
CONSIDERANDO que nos autos do inquérito civil público que deu origem àquela ação civil pública restou patenteado que os veículos do
Transporte Eficiente de Teresina -PI, além de poucos, circulam sem o uso dos equipamentos de segurança, estão estruturalmente em condições
precárias, a maioria em péssimo estado de conservação e sem manutenção periódica, o que já provocou outros acidentes, nos quais foi
requisitada a instauração de inquéritos policiais para apurar as responsabilidades;
CONSIDERANDO que a STRANS-Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina-PI, responsável pelo Transporte Eficiente,
tem conhecimento dos fatos e não exerce seus deveres de fiscalização sobre a empresa encarregada do gerenciamento daquele transporte, qual
seja, a EMPRESA SANTA CRUZ;
CONSIDERANDO que, segundo informações do Diretor de Trânsito da STRANS, o veículo envolvido no acidente em comento continuou a
circular, fazendo o transporte de cadeirantes nesta Capital sem, ao menos, ser submetido a uma perícia para aferir as causas do sinistro e
colocando em risco a vida dos demais usuários;
CONSIDERANDO que devem ser apuradas as responsabilidades quanto aos fatos ocorridos para aferir a real situação do veículo que
transportou a vítima ANTÔNIO WILSON GOMES DE OLIVEIRA LIMA, com a apreensão do veículo e a realização de perícia técnica;
CONSIDERANDO que, se comprovada a culpa dos responsáveis pela manutenção do veículo, os fatos podem vir a constituir o crime de LESÃO
CORPORAL GRAVE(ou gravíssima, dependendo do resultado), capitulado no art. 129, §§ 1º e 2º do Código Penal Pátrio;
CONSIDERANDO que o art. 46 da LBI fundamenta o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e
barreiras ao seu acesso.
CONSIDERANDO ainda que o § 1º do art. 46 da LBI preceitua para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário
e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o
sistema viário e a prestação do serviço.
RESOLVE
instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, em face da necessidade de apuração do ACIDENTE OCORRIDO NO TRANSPORTE
EFICIENTE DE CADEIRANTES DE TERESINA-PI.
Para tanto DETERMINO :
1- Seja requisitada a instauração de inquérito policial à Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito - DRCT para apurar a suposta prática do
crime de Lesão Corporal Grave(ou Gravíssima) no sinistro ocorrido na data de 10.06.2019, envolvendo um veículo do Transporte Eficiente de
Teresina -PI, tendo como vítima o deficiente físico ANTÔNIO WILSON GOMES DE OLIVEIRA LIMA, e investigados os responsáveis pelo citado
transporte junto à STRANS-Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina-PI e EMPRESA SANTA CRUZ;
2 - Seja requisitada àquela Delegacia de Polícia a apreensão imediata do veículo envolvido no acidente para a realização de perícia que deverá
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aferir as causas do sinistro, as condições de trafegabilidade e de segurança do mesmo;
3- Sejam requisitadas informações ao Superintendente da STRANS-Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina-PI e à
Empresa Santa Cruz sobre os fatos aqui apurados, mormente no que tange à manutenção periódica dos veículos, a aquisição de equipamentos
de segurança e o responsável direito pela manutenção dos carros;
4 - a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP;
5- Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 12 de Junho de 2019.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

3.6. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6905
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 89/2019
Inquérito Civil nº 34/2014 (SIMP: 000043-025/2014)
Tramita nesta 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública o Inquérito Civil nº 34/2014, autuado sob o protocolo SIMP nº 000043-025/2014, que
tem por objeto apurar possíveis irregularidades na contratação sem concurso Público na Unidade de Pronto Atendimento na cidade de Oeiras.
Em sendo assim,
CONSIDERANDO que é imprescindível a manifestação, nos autos, do Sr. José Fortes;
CONSIDERANDO que, ao ser realizada tentativa de notificação do Sr. José Fortes, na Rua Miosótis, nº 1091, Apt. 201, Edifício Savassi, Jóquei
Teresina, Piauí, foi informado que o requerido se mudou há quatro anos, conforme certidão às fls. 728;
CONSIDERANDO que, ao tentar notificar o Sr. José Fortes, no condomínio Fazenda Real, BR 343, Bloco 30, Casa 01, Teresina, Piauí, foi
informado que já não residia no local, conforme certidão às fls. 867;
CONSIDERANDO que os princípios da publicidade e da transparência na Administração Pública recomendam que sejam publicados todos os
atos procedimentais e processuais, a fim de que haja um controle por parte de toda a sociedade;
PROCEDO à notificação, por edital, do Sr. José Fortes, portador do RG nº 473.283 SSP/PI, inscrito no CPF nº 226.222.923-68,para, querendo,
apresentar defesa, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca dos fatos apurados no Inquérito Civil nº 34/2014 (SIMP: 000054025/2014).
Teresina (PI), 12 de junho de 2019.
Fernando Ferreira dos Santos
Promotor de Justiça da 44ª Promotoria da Fazenda Pública

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS/PI6906
Notícia de Fato nº 15/2019 - SIMP 000234-267/2019
DESPACHO
Considerando que o prazo do presente Notícia de Fato já venceu e que ainda são necessárias diligências complementares, prorrogo o prazo para
a sua conclusão. Comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
Outrossim, expeça-se Notificação Recomendatória à Sra. Jailma de Carvalho Santos para que opte, no prazo de 10 (dez) dias, pela manutenção
do vínculo público que lhe for mais conveniente.
Expedientes necessários.
Itainópolis-PI, 10 de maio de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 08/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República de 1988; na Lei 8.625/93, art. 26, incisos I e II e art. 27, incisos I e II, parágrafo único, inciso IV.
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal:
"XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI: a) - a de dois cargos de professor; b) - a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; c) - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;";
CONSIDERANDO que a regra geral é a proibição quanto à vedação das acumulações das funções remuneradas dos funcionários públicos,
excetuando-se apenas com relação a dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde desde que haja compatibilidade de horários. Afora essas exceções, inadmissível quaisquer outras
acumulações;
CONSIDERANDO o que ensina a doutrina sobre o tema, notadamente Hely Lopes Meirelles, conforme vemos:
"A proibição de acumulação de cargos, empregos e funções, tanto na Administração Direta como na Indireta (Const. Rep., art. 37, XVI e
XVII), visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários lugares ou exercer várias funções, sem que as possa desempenhar
proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos rendimentos".
"As origens dessa vedação vêm de longe, ou seja, do Decreto da Regência, de 18.6.1822, da lavra de José Bonifácio, cuja justificativa
tem ainda plena atualidade quando esclarece que por ele se proíbe que seja reunido em uma só pessoa mais de um ofício ou emprego,
e vença mais de um ordenado, resultando manifesto dano e prejuízo à Administração Pública e às partes interessadas, por não poder
de modo ordinário um tal empregado público ou funcionário cumprir as funções e as incumbências de que duplicadamente
encarregado, muito principalmente sendo incompatíveis esses ofícios e empregos; e, acontecendo, ao mesmo tempo, que alguns
desses empregados e funcionários públicos, ocupando os ditos empregos e ofícios, recebem ordenados por aqueles mesmo que não
exercitam, ou por serem incompatíveis, ou por concorrer o seu expediente nas mesmas horas em que se acham ocupados em outras
repartições" (cf. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 16ª Ed., 1988, pg. 375);
CONSIDERANDO que a acumulação ilegal de cargos públicos gera prejuízos aos cofres públicos e ofende os princípios de regem a
administração pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência, pelo que sua prática enseja a
responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, inclusive o gestor dos recursos públicos, por ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, através de denúncia anônima, tomou conhecimento de suposta acumulação indevida de cargos
públicos por parte da Servidora Jailma de Carvalho Santos, que teria vínculo com o município de Itainópolis-PI por meio de concurso público, no
cargo de zeladora e, posteriormente, fora contratada por teste seletivo (Edital nº 001/2017) para o cargo de professora;
Resolve RECOMENDAR à Servidora JAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS que:
Opte, no prazo de 10 (dez) dias, pela manutenção do vínculo público que lhe for mais conveniente, caso a servidora pública municipal
não queira optar pelo vínculo de seu interesse, serão apurados os prejuízos gerados ao erário municipal, decorrentes de eventual
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acumulação indevida de cargos, tomando as medidas extrajudiciais e judiciais tendentes ao ressarcimento dos cofres públicos;
Cabe advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial poderá ser entendida como DOLO para fins de responsabilização por crime
funcional e pela prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal 8.429/92.
O Ministério Público aguarda informações sobre as providências tomadas, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
Itainópolis-PI, 10 de maio de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil Público nº 03/2019 - SIMP 000406-267/2018
DESPACHO
Expeça-se Notificação Recomendatória ao Sr. Airton Fernandes Vieira para que opte, no prazo de 10 (dez) dias, pela manutenção do vínculo
público que lhe for mais conveniente.
Expedientes necessários.
Itainópolis-PI, 30 de maio de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 10/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República de 1988; na Lei 8.625/93, art. 26, incisos I e II e art. 27, incisos I e II, parágrafo único, inciso IV.
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal:
"XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI: a) - a de dois cargos de professor; b) - a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; c) - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;";
CONSIDERANDO que a regra geral é a proibição quanto à vedação das acumulações das funções remuneradas dos funcionários públicos,
excetuando-se apenas com relação a dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde desde que haja compatibilidade de horários. Afora essas exceções, inadmissível quaisquer outras
acumulações;
CONSIDERANDO o que ensina a doutrina sobre o tema, notadamente Hely Lopes Meirelles, conforme vemos:
"A proibição de acumulação de cargos, empregos e funções, tanto na Administração Direta como na Indireta (Const. Rep., art. 37, XVI e
XVII), visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários lugares ou exercer várias funções, sem que as possa desempenhar
proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos rendimentos".
"As origens dessa vedação vêm de longe, ou seja, do Decreto da Regência, de 18.6.1822, da lavra de José Bonifácio, cuja justificativa
tem ainda plena atualidade quando esclarece que por ele se proíbe que seja reunido em uma só pessoa mais de um ofício ou emprego,
e vença mais de um ordenado, resultando manifesto dano e prejuízo à Administração Pública e às partes interessadas, por não poder
de modo ordinário um tal empregado público ou funcionário cumprir as funções e as incumbências de que duplicadamente
encarregado, muito principalmente sendo incompatíveis esses ofícios e empregos; e, acontecendo, ao mesmo tempo, que alguns
desses empregados e funcionários públicos, ocupando os ditos empregos e ofícios, recebem ordenados por aqueles mesmo que não
exercitam, ou por serem incompatíveis, ou por concorrer o seu expediente nas mesmas horas em que se acham ocupados em outras
repartições" (cf. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 16ª Ed., 1988, pg. 375);
CONSIDERANDO que a acumulação ilegal de cargos públicos gera prejuízos aos cofres públicos e ofende os princípios de regem a
administração pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência, pelo que sua prática enseja a
responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, inclusive o gestor dos recursos públicos, por ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, através de denúncia anônima, tomou conhecimento de suposta acumulação indevida de cargos
públicos por parte do Servidor Airton Fernandes Vieira, que teria vínculo com o município de Saboeiro-CE por meio de concurso público, no cargo
de dentista e fora contratado para exercer o cargo de Coordenador do Programa Saúde Bucal pela Prefeitura de Itainópolis-PI;
Resolve RECOMENDAR ao Servidor AIRTON FERREIRA VIEIRA que:
Opte, no prazo de 10 (dez) dias, pela manutenção do vínculo público que lhe for mais conveniente, caso o servidor público municipal
não queira optar pelo vínculo de seu interesse, serão apurados os prejuízos gerados ao erário municipal, decorrentes de eventual
acumulação indevida de cargos, tomando as medidas extrajudiciais e judiciais tendentes ao ressarcimento dos cofres públicos;
Cabe advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial poderá ser entendida como DOLO para fins de responsabilização por crime
funcional e pela prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal 8.429/92.
O Ministério Público aguarda informações sobre as providências tomadas, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
Itainópolis-PI, 30 de maio de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 11/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu órgão de execução, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no artigo
129, inciso II, da Constituição, c/c o Decreto Estadual n. 9.035/93 e suas alterações posteriores, e ainda:
CONSIDERANDO a poluição sonora em diversos locais do Município de Isaías Coelho, produzida através de carros de som e veículos
particulares equipados com sistema de som, comprometendo a saúde pública e o sossego da população em geral;
CONSIDERANDO que a utilização abusiva de instrumentos sonoros com amplificadores é feita em diversos horários, inclusive durante a noite,
nas proximidades de residências, escolas e hospitais;
CONSIDERANDO que a utilização pública de instrumentos sonoros em volume e frequência em níveis excessivos constitui perigo para o trânsito
e a saúde de condutores e pedestres, além de gerar comportamentos negativos diversos nas pessoas afetadas, vulnerando a segurança pública;
CONSIDERANDO que a poluição sonora é uma das mais significativas formas de degradação ambiental encontrada nos centros urbanos,
resultando em perda da qualidade de vida, inclusive em face do grave problema de saúde pública que representa: de acordo com vasta literatura
científica já produzida e atualizada, o problema interfere, direta ou indiretamente, no sono e na saúde em geral das pessoas, produzindo estresse,
perturbação do ritmo biológico, desequilíbrio bioquímico, aumentando o risco de enfarte, derrame cerebral, infecções, osteoporose etc.;
CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da Constituição Federal assegura que "todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";
CONSIDERANDO ser contravenção penal referente à paz pública, conforme o estabelecido no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções
Penais (Decreto-Lei n°3688/41), "Perturbar alguém, o trabalhou ou sossego alheios: I e II - omissis; III - abusando de elementos sonoros ou sinais
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acústicos: pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa";
CONSIDERANDO ser crime, punível com reclusão, de 1 a 4 anos e multa, a conduta prevista no artigo 54 da Lei 9.605/98, consistente em
"Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora", aqui abrangida a poluição sonora;
CONSIDERANDO o teor do artigo 228 da Lei n°9.503, de 23.09.1997 (Código de Trânsito Brasileiro): "Usar no veículo equipamento com som ou
volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Contran: infração: grave; penalidade: multa; medida administrativa: retenção do veículo
para regularização";
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 9.035/93, dispõe que: "É vedado perturbar o sossego e o bem-estar público com ruído, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contraírem os níveis máximos fixados neste
Decreto.".
CONSIDERANDO que nos termos do art. 17, do decreto estadual acima citado, o infrator está sujeito às penas de advertência, multa (no valor
compreendido entre 1 a 700 UFEPI), suspensão de atividades e cassação de alvará;
CONSIDERANDO que, na ausência fiscalizatória dos órgãos administrativos, está autorizada a fazê-la a polícia militar e que isso vem apenas a
somar tal atribuição administrativa às demais atribuições de polícia da tropa, uma vez que, além de infração administrativa, a poluição sonora e a
perturbação do sossego se constituem em infrações penais, aspecto que inclui, ainda, a atuação da polícia judiciária;
CONSIDERANDO que, para efeito de comprovação dos delitos relacionados à poluição sonora (art. 42, da Lei das Contravenções penais e 54,
da Lei de Crimes Ambientais), o uso do decibelímetro é desnecessário, sendo relevante a prova testemunhal e/ou documental (art. 158, CPP);
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida por carros de som é potencialmente poluidora, pelo que se faz necessário o prévio licenciamento
perante os órgãos ambientais, os quais, todavia, vem se omitido tanto na concessão de licenças quanto na fiscalização daquela atividade;
CONSIDERANDO que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento dos procedimentos legais não deve vir em prejuízo daqueles que
necessitam de sua atuação;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos proprietários de carros de som e veículos particulares equipados com sistemas de som que:
a) abstenham-se de utilizar caixas de som, instrumentos musicais ou equipamentos sonoros de qualquer natureza em veículos em geral (art. 96,
CTN), sem a devida autorização do Poder Público Municipal;
b) abstenham-se de utilizar equipamentos de som instalados na forma de torre, em reboques (popularmente conhecidos como "Paredões"),
inclusive em carreatas, seja qual for a finalidade;
c) abstenham-se de circular os veículos de carro de som, salvo se desligado o som, nas proximidades do Hospitais, Unidades Básicas de Saúde,
bem como em frente às escolas, públicas e particulares, repartições públicas, incluindo a Prefeitura de Itainópolis, Câmara de Vereadores, Fórum
de Itainópolis, Delegacia de Polícia, Companhia de Polícia Militar, dentre outras, e templos religiosos durante o horário de culto;
d) abstenham-se de circular os veículos de carro de som antes das 08h00 e após as 19h00;
e) em qualquer hipótese, observem os limites máximos permitidos para emissão de sons e ruídos, conforme dispõe o Decreto Estadual 9.035/93,
em função da área (residencial, diversificada ou industrial) e do horário (diurno, vespertino e noturno), a saber: I - Nas Zonas Residenciais: a)
55dB (cinquenta e cinco decibéis) diurno; b) 50dB (cinquenta decibéis) vespertino; c) 45dB(quarenta e cinco decibéis) noturno. II - Nas Zonas
Diversificadas: a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno; b) 60dB(sessenta decibéis) vespertino; c) 55dB (cinquenta e cinco decibéis) noturno.
IV - Nas Zonas Industriais: a) 60dBA(sessenta decibéis) diurno; b) 60dBA(sessenta decibéis)vespertino; c) 60dBA(sessenta decibéis) noturno.
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento da Polícia Militar do Estado de Piauí, com sede no Município de Isaías Coelho, que proceda às
diligências objetivando coibir os ilícitos penais descritos nesta Recomendação, efetuando a prisão em flagrante, se necessário, observando o
disposto no artigo 301 e 302 do CPP;
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil do Município de Simplício Mendes-PI que realize as apurações das infrações penais cometidas,
instaurando o procedimento investigativo cabível;
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Isaías Coelho: a) na concessão das autorizações referidas no item "1", alínea "a", da presente, atentem
a todas as normas técnicas e legais pertinentes à matéria, notadamente à proibição de utilização dos chamados "Paredões", de modo que a
licença ambiental concedida esteja efetivamente apta a prevenir a ocorrência de poluição sonora e de perturbação do sossego;
E DETERMINAR que:
a) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Prefeito do Município de Isaías Coelho e ao Presidente da Câmara Municipal de Isaías
Coelho, para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação;
b) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Grupamento da Polícia Militar do Estado de Piauí na cidade de Isaías Coelho e à Delegacia
de Polícia de Simplício Mendes, para conhecimento e fiscalização;
c) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente para fins de conhecimento e controle, via email;
d) remeta-se cópia da Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento e publicações devidas;
Itainópolis/PI, 06 de junho de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil Público nº 27/2013 - SIMP nº 000226-267/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado como o fito de apurar suposta má qualidade na prestação de serviços de energia elétrica e
iluminação pública no município de Isaías Coelho-PI.
À fl. 03 consta termo de declarações do Presidente da Associação dos Moradores da Localidade São Domingos, Zona Rural de Isaías Coelho-PI,
noticiando a má prestação de serviços de energia elétrica.
Instada a se manifestar, a Prefeitura de Isaías Coelho-PI encaminhou cópia de ofícios à Eletrobrás - Distribuição Piauí para que adotasse as
providências necessárias.
Às fls. 30-31, expediu-se Requisição/Recomendação a imediata readequação de rede elétrica do Município de Isaías Coelho, notadamente, a
instalação de Transformadores de Classe de Tensão, informando, no prazo de 30 (trinta) dias, o acolhimento da presidente recomendação e atual
estado da tensão da rede de distribuição no Município de Isaías Coelho-PI, embasando as informações com relatório circunstanciado, com
amostras de 5 (cinco) regiões, no mínimo.
Em resposta, a Eletrobrás encaminhou Nota Técnica sobre qualidade da Energia Elétrica do Município de Isaías Coelho-PI.
Na fl. 40, houve expedição de ofício ao Coordenador do PROCON solicitando auxilio quanto as próximas medidas a serem tomadas no presente
procedimento.
Nas fls. 42-45, pelo ofício nº 156/2017, o PROCON comunicou a instauração da Notícia de Fato nº 000356-002/2017 em face da Eletrobrás Distribuição Piauí.
Em nova oportunidade, o PROCON remeteu cópias da decisão de arquivamento do referido procedimento, pois, conforme a decisão, foram
realizadas várias obras no município de Isaías Coelho e retirada de gambiarras. Além disso, o Município de Isaías Coelho aduziu que com os
ajustes promovidos pela empresa houve melhoria no serviço.
É o sucinto relatório.
O presente feito buscou apurar suposta má qualidade na prestação de serviços de energia elétrica e iluminação pública no município de Isaías
Coelho-PI.
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Neste ínterim, considerando que, conforme decisão de arquivamento do procedimento instaurado pelo PROCON, o objeto desta demanda foi
atendido e resolvido, promovo o arquivamento do presente procedimento.
Comunicações de praxe.
Empós, remetam-se os autos ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para fins do art. 9º, §1º, da Lei n. 7.347/85.
Expedientes necessários.
Itainópolis-PI, 09 de maio de 2018.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
NOTIFICAÇÃO
Inquérito Civil Público nº 27/2013
SIMP nº 000226-267/2018
Assunto: Comunicação de arquivamento de Inquérito Civil Público.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da Promotora de Justiça infra-assinada, no uso de suas atribuições que lhe conferem a
Constituição Federal (art. 129, VI), NOTIFICA o Sr. CÍCERO EMÍLIO CAMPOS, residente e domiciliado na localidade São Domingos, zona rural
Isaías Coelho-PI, a fim de comunicar o arquivamento do Inquérito Civil Público nº 27/2013 - SIMP nº 000226-267/2018, conforme cópia da
decisão de arquivamento anexa.
O notificado fica ciente do prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso.
Itainópolis-PI, 30 de maio de 2019.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

3.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO/PI6907
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 5/2019
Recomenda as FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PADRE HERMENEGILDO FRASCADORE, FUNDAÇÃO FLORIANO CLUBE e FUNDAÇÃO
CULTURAL JOAQUIM ALENCAR CUNHA, na pessoa de seus representantes legais, para que determinem todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a regularização das respectivas prestações de contas junto ao Sistema de Cadastro e Prestação de
Contas - SICAP, observando as disposições do ATO PGJ/MPPI Nº 666/2017, a fim de que seja restabelecida a observância da legislação
aplicável, sob pena de configuração de ato ilícito, e consequente sujeição as sanções previstas em 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, "a", da
Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 66, do Código Civil, e arts.
764 e 765, do Código de Processo Civil, 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, inclusive, 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 é atribuição legal do Ministério Público velar pelas Fundações; (art. 66, do Código Civil)
CONSIDERANDO as disposições do ATO PGJ/MPPI Nº 666/2017, que normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e
Entidades de Interesse Social e dá outras providências, notadamente o seu art. 3º, o qual aduz que as Fundações e/ou Entidades de Interesse
Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na forma de prestação de contas, devendo ainda
preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em CD-ROM, para remessa à Promotoria de Justiça
responsável pela fiscalização;
CONSIDERANDO que as Fundações e Entidades de Interesse Social têm até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao exercício
financeiro para apresentar a prestação de contas à Promotoria de Justiça responsável; (art. 3º, do ATO PGJ/MPPI Nº 666/2017)
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização somente emitirá o Atestado de Regularidade - ATRE mediante a
aprovação das contas das Fundações e/ou Entidades de Interesse Social; (art. 6º, do ATO PGJ/MPPI Nº 666/2017)
CONSIDERANDO, ao final, o objeto do Procedimento Administrativo nº 000084-101/2018, instaurado com o escopo de acompanhar o
funcionamento das Fundações situadas em Floriano;
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
as FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PADRE HERMENEGILDO FRASCADORE, FUNDAÇÃO FLORIANO CLUBE e FUNDAÇÃO CULTURAL
JOAQUIM ALENCAR CUNHA, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, determinem todas as
medidas técnicas e administrativas necessárias para a regularização das respectivas prestações de contas junto ao Sistema de
Cadastro e Prestação de Contas - SICAP, observando as disposições do ATO PGJ/MPPI Nº 666/2017, a fim de que seja restabelecida a
observância da legislação aplicável, sob pena de configuração de ato ilícito, e consequente sujeição as sanções previstas em lei.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos 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 quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve,ainda,determinar:
a) fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e ao respectivo destinatário.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 03 de junho de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 13/2019
RECOMENDAR ao CARTÓRIO ROCHA DO 1º OFÍCIO, na pessoa de sua representante legal, e ao CARTÓRIO LEAL DO 2º OFÍCIO, na
pessoa de sua representante legal, ao HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - HRTN, na pessoa de seu Diretor-Geral e ao MUNICÍPIO
DE FLORIANO, na pessoa de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas
para adequar a expedição de Declaração e Certidão de Óbito e a realização de sepultamento à legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos 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, arts. 25, IV, "a", e
27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 1º e
ss. da Resolução nº 164/2017, do CNMP, 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, da
Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, constitucionalmente, as funções de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como 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 no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, tendo em vista o disposto no art. 30, V, da Constituição Federal, os serviços funerários constituem serviços municipais;
CONSIDERANDO que devem ser registrados em Registro Público os nascimentos, casamentos e óbitos, notadamente, nos Ofícios/Cartórios de
Registro Civil das Pessoas Naturais; (art. 9º, I, da Lei nº 10.406/02 (Código Civil) e arts. 1º, § 1º, I, e 2º, I, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros
Públicos))
CONSIDERANDO que o serviço de registro civil das pessoas naturais deve ser prestado aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de
plantão; (art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.935/94)
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 11.976/09, o documento oficial do Sistema Único de Saúde - SUS para atestar a morte de
indivíduos, pacientes e não pacientes, é a Declaração de Óbito, a qual deve ser preenchida em tantas vias quantas forem determinadas e da
forma como for estabelecida por regulamentação específica, sendo que, obrigatoriamente, uma das vias será remetida a cartório de registro civil
e outra à secretaria estadual ou municipal de saúde da jurisdição onde ocorreu o óbito;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 80, parágrafo único, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), com redação dada pela Lei nº
13.114/15, cabe ao oficial de registro civil comunicar o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da Unidade da Federação
que tenha emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária;
CONSIDERANDO que os oficiais de registro civil, sob as penas do art. 293 do Código Eleitoral (crime eleitoral), devem enviar, até o dia 15
(quinze) de cada mês, ao Juiz Eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para
cancelamento das inscrições; (art. 71, § 3º, do Código Eleitoral)
CONSIDERANDO que, sob pena de multa, o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o dia
10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo a relação constar a filiação, a data e o local de
nascimento da pessoa falecida; (art. 68, da Lei nº 8.212/91)
CONSIDERANDO que nenhum sepultamento deve ser feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência
do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado
de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte; (art. 77, caput,
da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos))
CONSIDERANDO que na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer
outro meio relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro do prazo de 15 (quinze) dias, que será ampliado em até três
meses para os lugares distantes mais de 30 Km (trinta quilômetros) da sede do cartório; (art. 78 c/c art. 50, ambos da Lei nº 6.015/73 (Lei dos
Registros Públicos))
CONSIDERANDO que são obrigados a fazer declaração de óbitos: 1º) o chefe da família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados
e fâmulos; 2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente; 3º) o filho, a respeito do pai ou
da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas da casa, indicados no nº 1; o parente mais próximo maior e presente; 4º) o
administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente
algum parente em grau acima indicado; 5º) na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos
momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia; 6º) a autoridade policial, a respeito de pessoas
encontradas mortas; (art. 79, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos))
CONSIDERANDO que o assento de óbito deverá conter: 1) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento; 2) o lugar do falecimento, com
indicação precisa; 3) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto; 4) se era casado, o
nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos; 5)
os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais; 6) se faleceu com testamento conhecido; 7) se deixou filhos, nome e idade de
cada um; 8) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes; 9) lugar do sepultamento; 10) se deixou bens e
herdeiros menores ou interditos; 11) se era eleitor; 12) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP;
número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de benefício previdenciário - NB, se a
pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira de Identidade e respectivo
órgão emissor; número do título de eleitor; número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo; número e série da
Carteira de Trabalho; (art. 80, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos))
CONSIDERANDO que constitui contravenção penal a conduta de inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais; (art. 67, da
Lei de Contravenções Penais)
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a conduta de retardar
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (art. 11, II, da Lei nº 8.429/92)
CONSIDERANDO, ao final, o apurado nos autos do Processo Administrativo nº 000088-101/2019, instaurado para fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da legislação notarial por parte do Município de Floriano e Cartórios de Registro Civil, no que se refere à obrigatoriedade do registro
civil de óbito para a realização do sepultamento do cadáver, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam
necessárias, a fim de garantir o efetivo cumprimento da ordem jurídica, tudo à luz dos princípios da Administração Pública;
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 CARTÓRIO ROCHA DO 1º OFÍCIO, na pessoa de sua representante legal, e ao CARTÓRIO LEAL DO 2º OFÍCIO, na pessoa de sua
representante legal, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para adequar a expedição das Certidões de Óbito à legislação
pertinente, notadamente:
1. A instalação de sistema de plantão para registro de óbitos ocorridos aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 4º, § 1º,
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da Lei nº 8.935/94;
2. Comunicar os óbitos à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Estado que tenha emitido a cédula de identidade (RG)
do falecido, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária, conforme determinação
contida no art. 80, da Lei de Registros Públicos;
3. Enviar, nos termos do art. 71, § 3º, do Código Eleitoral, até o dia 15 (quinze) de cada mês, ao Juiz Eleitoral da zona em que oficiarem,
comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições;
4. Comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo a relação
constar a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida, nos termos do art. 68, da Lei nº 8.212/91;
5. Somente expedir Certidão de Óbito após a lavratura do assento de óbito, em vista de atestado médico (declaração de óbito), ou, se
não houver no lugar, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte, observando, rigorosamente, os
prazos previstos no art. 78 da Lei de Registros Públicos, findo o qual, somente poderá ser emitida por determinação judicial;
6. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer
outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no art. 50, da Lei de
Registros Públicos, sendo esta a exceção e não a regra;
7. O assentamento de óbito relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, poderá será elaborado, em falta de
declaração de parentes, segundo a comunicação, ex officio, das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham
conhecimento do fato;
8. Observar, rigorosamente, a ordem prevista no art. 79, da Lei de Registros Público, quanto aos responsáveis para fazer a declaração
de óbito, bem como constar todas as informações relacionadas no art. 80, da Lei de Registro Públicos nos respectivos assentos de
óbitos.
Ao HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - HRTN, na pessoa de seu Diretor-Geral, a realização de todas as medidas técnicas e
administrativas para adequar a expedição das Declarações de Óbito à legislação pertinente, notadamente:
1. Emitir/Expedir, para atestar a morte de indivíduos, pacientes e não pacientes, em prazo razoável, se possível no prazo máximo de 6
(seis) horas, a Declaração de Óbito - DO, a qual deve ser preenchida em tantas vias quantas forem determinadas e da forma como for
estabelecida por regulamentação específica, sendo que, obrigatoriamente, uma das vias será remetida a cartório de registro civil e
outra à secretaria estadual ou municipal de saúde da jurisdição onde ocorreu o óbito;
2. Somente permitir a saída "do corpo" após a emissão/expedição da Declaração de Óbito - DO.
Ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, na pessoa de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, a realização de todas as medidas técnicas e
administrativas para adequar o sepultamento à legislação pertinente, notadamente:
1. Não permitir a realização de sepultamento sem a apresentação de certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída
após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas
qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte;
2. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer
outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no art. 50, da Lei de
Registros Públicos, sendo esta a exceção e não a regra;
3. Registrar e controlar, rigorosamente, em livro ou sistema eletrônico, os sepultamentos realizados, observando as disposições da
legislação pertinente.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos 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, quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve,ainda,determinar:
a) fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, os quais devem 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 - CSMP, Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI e aos respectivos destinatários.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 12 de junho de 2019.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI6908
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2019- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO- PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, POR SUA PRESENTANTE MINISTERIAL, na condição de Promotora de Justiça Titular da
Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pelo artigo 129, incisos II e III,
da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 26, inciso I, da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 38,
parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e ainda;
I - CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pela defesa do patrimônio público e social, nos termos do artigo 129, inciso II, da
Constituição Federal - e tendo em vista que, dentro desta relevante atribuição ministerial, há de se exigir que a publicidade dos atos,
programas, obras e serviços dos órgãos públicos respeite os princípios expostos no artigo 37, "caput", da Constituição Federal, bem
como as disposições contidas no art. 37, §1º da CF;
II - CONSIDERANDO que é papel desta Promotoria de Justiça da Comarca de Demerval Lobão - PI coibir a prática de promoção pessoal por
parte dos gestores públicos municipais no âmbito da Comarca de Demerval Lobão - PI;
III - CONSIDERANDO que fora constatado que agentes políticos do município de Lagoa do Piauí/PI, termo judiciário desta Comarca de Demerval
Lobão/PI, teriam tido seus nomes publicados na propaganda do evento "3º Trilhão de Bike de Lagoa do Piauí", na qual consta como apoiadores
os nomes "Pref. Antônio Neto" e "Ver. Bruno Carvalho";
RECOMENDA este Órgão Ministerial ao Ilmo. Prefeito Municipal de Lagoa do Piauí/PI, a retirada imediata de qualquer divulgação que
caracterize promoção pessoal, haja vista que preceitua o §1º do art. 37 da CF que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos".
Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação Administrativa à CÂMARA DE VEREADORES de Lagoa do Piauí - PI.
A partir da data da entrega da presente Recomendação Administrativa, o Ministério Público Estadual considera seu destinatário como
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pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente Recomendação Administrativa não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente público supra mencionado ou qualquer outro, bem como
com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento da presente Recomendação
Administrativa e as medidas adotadas para seu cumprimento, encaminhando a respectiva documentação comprobatória, ficando ciente de
que a ausência de resposta será interpretada como recusa.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público acerca da presente Recomendação.
Publique-se.
É a recomendação do Ministério Público do Estado do Piauí.
Demerval Lobão, 11 de junho de 2019.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de C. Rocha Gomes de Souza.
Promotora de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. DESPACHO - PGJ6900
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO
Teresina, 12 de junho de 2019.
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0378.0000205/2019-48. Pregão Eletrônico n°. 09/2019. Registro de preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de computadores para atender as necessidades dos órgãos e setores do MP-PI,
bem como atualização tecnológica do parque computacional. Recurso administrativo interposto contra a decisão de desclassificação
da empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. Improcedência do Recurso. Manutenção da decisão do pregoeiro. Seguimento regular do
certame.
1. Considerando o recurso administrativo interposto pelo licitante Daten Tecnologia LTDA (fls. 574-577) e as contrarrazões ofertadas pela
empresa recorrida Lenovo Comercial e Distribuição LTDA (fls. 581-586).
2. Considerando a manifestação esposada pelo condutor do Pregão (fl. 601-602), baseada nas informações prestadas pelo Coordenador de
Tecnologia da Informação (fls. 588-600).
3. Considerando que, da análise dos autos, vislumbrou-se que a proposta comercial ofertada pela empresa recorrente não atendeu aos critérios
técnicos exigidos no instrumento convocatório, diferentemente do alegado no recurso administrativo.
4. Considerando que a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas pela empresa recorrida se coaduna com o
estabelecido no edital, sendo declarada vencedora por tal razão, conforme julgamento do pregoeiro.
5. Considerando o Parecer Jurídico n°. 83/2019 manifestando-se pela improcedência do recurso administrativo.
6. Decido, pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como
do art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CONFERINDO-SE REGULAR SEGUIMENTO DO CERTAME.
7. Cumpra-se.
8. Encaminhem-se os autos ao Pregoeiro para providências atinentes ao caso.
Cleandro Alves de Moura
- Procurador-Geral de Justiça -

4.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO6901
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº 786/2019, de 29 de março de 2019,
pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do
julgamento e classificação da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 23.04.2019.
Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de material permanente (estante de aço, carrinho de carga,
armário para cozinha e outros), conforme as especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 418.031,13

R$ 316.022,50

R$ 102.008,63

RELAÇÃO DE ITENS
EMPRESA VENCEDORA: BR INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 08.050.832/0001-24
REPRESENTATE: MARIA AMÉLIA PEREIRA NASI
TELEFONE: (86) 3303-0253
Ite
m

Descrição do objeto

Qdt
.

Preço
Unitári
o

V a l o r
Total

1

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ESTANTE DE AÇO
Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra
dupla em chapa mínima 22" (0,75mm) com reforço Ômega resistente a 100kg distribuídos para cada
prateleira e 04 colunas L3 em chapa mínima 16 (1,50mm) permitindo que você regule as prateleiras na
altura conforme sua necessidade. O acabamento deve ser em sistema de pintura eletrostática a pó
(epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e resistência ao tempo e ferrugem,
acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira).
Medidas aproximadas da prateleira: 40cm profundidade x 92cm largura. Medidas aproximadas das
colunas: 2,00m altura

100

R
$
320,00

R
$
32.000,00
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Marca/Modelo: Moveis EA-06CR
EMPRESA VENCEDORA: BR INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 08.050.832/0001-24
REPRESENTATE: MARIA AMÉLIA PEREIRA NASI
TELEFONE: (86) 3303-0253
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

2

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Roupeiro de Aço com 16 portas Pequenas. As portas devem ter pitão para cadeado e veneziana para
ventilação. Deve possuir pés elevados.
Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em chapa mínima 26, deve possuir
16 Portas em chapa mínima 22". O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a
pó (epóxi)
Medidas aproximadas: 1,95m altura x 1,23m largura x 0,40m profundidade
Marca/Modelo: Moveis RA-16PP-P

8

R
$
1.000,0
0

R
$
8.000,00

P r e ç o
Total

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

3

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Carrinho para carga dobrável, confeccionado em tubo de aço, com pneu maciço, com capacidade de
carga de aproximadamente 150 KG.
Dimensões mínimas: Altura aberto: 110cm, Altura dobrado: 68cm, Largura 43cm, Base 25cm

50

FRACASSADO

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

4

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Armário para cozinha aéreo com 3 portas
Material da estrutura: aço, pintado na cor branca, inclusive as portas.
O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi)
Deve possuir uma prateleira
Medidas aproximadas: 55cm altura x 28cm profundidade x 105cm largura
Modelo de referência: Criativa Itatiaia IP3-105

15

FRACASSADO

P r e ç o
Total

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

5

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Armário para cozinha tipo balcão com no mínimo 02 portas e 04 gavetas laterais.
Material do armário: aço;
Tampo em fórmica brilhante, com bordas arredondadas;
O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi)
Puxadores em ABS injetado
Dobradiças metálicas
Medidas aproximadas: 86cm altura x 105cm largura x 45cm profundidade
Modelo de referência: Itatiaia Criativa

20

FRACASSADO

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

6

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Frigobar elétrico com capacidade entre 120 e 130 litros, cor branca, 220V. Prateleiras (superior e
inferior) da porta removível, controle de temperatura, degelo tipo manual, prateleira interna aramada e
removível, gaveta removível, congelador, bandeja para degelo. Classe de eficiência energética "A".
Dimensões aproximadas (l x a x p) mm 540 x 815 x 620 (478 x 860 x 516), com variação de até 30 mm.
Garantia mínima de 12 meses.
Marca/Modelo: Midea MRC12B2

60

R
$
825,00

R
$
49.500,00

Qtd

Preço
Unitári

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição
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o

7

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Refrigerador com capacidade de aproximadamente de 240 litros. Cor branca, controle de
temperatura, com congelador. 220 V. Grades removíveis e prateleiras na porta, iluminação interna.
Classe de eficiência energética "A". Garantia mínima de 12 meses.
Marca/Modelo: Consul CRC28

20

R
$
1.320,0
0

R
$
26.400,00

P r e ç o
Total

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

8

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fogão modelo 04 (quatro) bocas com acendimento automático. Forno com porta de vidro e grades
internas e mesa em aço inox. Cor branca, tampa de vidro, grade para panelas. 220 V. Garantia mínima
de 01 ano.

15

FRACASSADO

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

9

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fogão modelo 06 (seis) bocas com acendimento automático. Forno com porta de vidro e grades
internas e mesa em aço inox. Cor branca, tampa de vidro, grade para panelas. 220 V. Garantia mínima
de 01 ano.

10

FRACASSADO

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

10

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Forno MICROONDAS
Capacidade 30 litros. Prato giratório. Luz interna. Função descongelamento. 220V. Display digital.
Potência mínima de 900w. Consumo de energia tipo A
Marca/Modelo: Midea MTRS42

30

R
$
530,00

R
$
15.900,00

EMPRESA VENCEDORA: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08;
REPRESENTATE: RAUL MARTINS GONÇALVES XAVIER
TELEFONE: (81) 99881-0132 / 3232-0070
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

11

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Cafeteira elétrica, capacidade mínima 30 xícaras, cor preta, jarra em aço inoxidável, sistema corta
pingos, placa aquecedora, termostato, indicador de nível de água, porta filtro removível, potência mínima
700w, tensão 220v. Base antiderrapante.
Marca/Modelo: BRITANIA CP30 220V

30

R
$
140,00

R
$
4.200,00

EMPRESA VENCEDORA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 07.766.048/0001-54;
REPRESENTATE: ANA PAULA ROCHA VASCONSELOS
TELEFONE: (61) 3046-9850
Ite
m

Descrição

Qtd

Valor
Unitári
o

V a l o r
Total

12

Projetor multimídia de alta definição com conexão de rede sem fio e com adaptador wireless.
Brilho: mínimo de 3600 Lumens. - Resolução Nativa: 1024x768.
Vida Útil da Lâmpada: no mínimo 6000 horas (Modo Normal).
Entradas: HDMI, VGA RGB, Vídeo, USB Tensão de alimentação: 220V.
Adaptador wireless que permite realizar projeções sem fio diretamente de um notebook, ou ainda de um
tablet ou smartphone;
Deve vir acompanhado de bolsa para transporte, Controle remoto, tensão 220v
Marca/Modelo: Epson Powerlite X41

30

R
$
2.960,1
0

R
$
88.803,00

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: VIA NOVITA LTDA ME, CNPJ nº 04.447.180/0001-05;
REPRESENTATE: ERLON MACHADO FERREIRA
TELEFONE: (41) 3058-4748
Ite
m

Descrição
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13

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Suporte fixação projetor para parede e teto, com braço prolongador
Deve possuir prolongamento de no mínimo 20 cm, permitindo a instalação tanto no teto como na parede;
Material: aço carbono
Tipo: parede e teto
Cor preto com pintura eletrostática
Características adicionais: possibilidade de inclinação vertical de 15°
Deve acompanhar buchas e parafusos
Marca/Modelo: Quanta PU302

30

R
$
111,65

R
$
3.349,50

EMPRESA VENCEDORA: VIA NOVITA LTDA ME, CNPJ nº 04.447.180/0001-05;
REPRESENTATE: ERLON MACHADO FERREIRA
TELEFONE: (41) 3058-4748
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

14

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fragmentadora de papel
Capacidade mínima de Cortar ao mesmo tempo: 10 folhas de papel A4 (75 g/m²)
Abertura de inserção mínima de 215mm
Capacidade mínima do Cesto: 20 litros
Voltagem: 220v
Cor predominante: Preta (padrão da instituição)
Tipo de Fragmentação (em mm)
Nível de segurança mínimo P4 (conforme norma DIN 66.399)
Nível de ruído máximo de 75 decibéis
Acionamento: Botão e Sensor
Reversão: Manual e no Botão
Sensor de Segurança para Lixeira
Marca/Modelo: Quanta QTFP25

50

R
$
428,80

R
$
21.440,00

EMPRESA VENCEDORA: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08;
REPRESENTATE: RAUL MARTINS GONÇALVES XAVIER
TELEFONE: (81) 99881-0132 / 3232-0070
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

15

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fragmentadora de papel
Abertura de inserção mínima de 230mm
Capacidade mínima de Cortar ao mesmo tempo: 15 folhas A4 (75 g/m²)
Deve ter a capacidade de fragmentar, no mínimo, CD/DVD, Cartão
Capacidade mínima do Cesto: 26 litros, Cesto tipo gaveta
Voltagem: 220v
Cor: Preta (padrão da instituição)
Tipo de Fragmentação (em mm)
Nível de segurança mínimo P4 (conforme norma DIN 66.399)
Acionamento: Botão e Sensor
Reversão: Manual e no Botão
Sensor de Segurança Para Lixeira
Deve possuir rodízios
Nível de ruído máximo de 65 decibéis
Sensor de sobrecarga e superaquecimento
Marca/Modelo: PROCALC ES15CD

50

R
$
1.040,0
0

R
$
52.000,00

EMPRESA VENCEDORA: BRASIDAS EIRELI, CNPJ nº 20.483.193/0001-96;
REPRESENTATE: EMERSON LUIS KOCH
TELEFONE: (41) 3057-3920
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

16

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TENDA SANFONADA NO TAMANHO 3 X 3 METROS, de montagem rápida, prática e fácil
armazenamento.
Cobertura e três fechamentos laterais destacáveis, confeccionada em PVC, consta uma pigmentação
de alta solidez a luz, é Auto Extinguível, ou seja não propaga fogo, recoberta por resina de tratamento
ultravioleta resistente aos raios solares e anti-fungo, resistente a umidade, antioxidante. Seu acabamento
é com costura dupla e velcro dando um melhor acabamento e praticidade.
Estrutura: Pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado, constituída de uma peça única, isso não
permite que peças se percam e impossibilite a montagem, e dispensam o uso de ferramentas.
Deve vir acompanhada de dois fechamentos laterais.
Cor vermelha com logomarca em pelo menos duas das quatro laterais da cobertura.
Marca/Modelo: MOR 3531+3571²

10

R
$
1.443,0
0

R
$
14.430,00
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R
$
316.022,5
0

VALOR TOTAL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 12 DE JUNHO DE 2019.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP/PI

4.3. HOMOLOGAÇÃO6902
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 34/2018 que tem como objeto o registro de
preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de material permanente (estante de aço, carrinho de carga, armário para
cozinha e outros), atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente, HOMOLOGO a presente Licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 418.031,13

R$ 316.022,50

R$ 102.008,63

RELAÇÃO DE ITENS
EMPRESA VENCEDORA: BR INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 08.050.832/0001-24
REPRESENTATE: MARIA AMÉLIA PEREIRA NASI
TELEFONE: (86) 3303-0253
Ite
m

Descrição do objeto

Qdt
.

Preço
Unitári
o

V a l o r
Total

1

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ESTANTE DE AÇO
Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra
dupla em chapa mínima 22" (0,75mm) com reforço Ômega resistente a 100kg distribuídos para cada
prateleira e 04 colunas L3 em chapa mínima 16 (1,50mm) permitindo que você regule as prateleiras na
altura conforme sua necessidade. O acabamento deve ser em sistema de pintura eletrostática a pó
(epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e resistência ao tempo e ferrugem,
acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira).
Medidas aproximadas da prateleira: 40cm profundidade x 92cm largura. Medidas aproximadas das
colunas: 2,00m altura
Marca/Modelo: Moveis EA-06CR

100

R
$
320,00

R
$
32.000,00

EMPRESA VENCEDORA: BR INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 08.050.832/0001-24
REPRESENTATE: MARIA AMÉLIA PEREIRA NASI
TELEFONE: (86) 3303-0253
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

2

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Roupeiro de Aço com 16 portas Pequenas. As portas devem ter pitão para cadeado e veneziana para
ventilação. Deve possuir pés elevados.
Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em chapa mínima 26, deve possuir
16 Portas em chapa mínima 22". O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a
pó (epóxi)
Medidas aproximadas: 1,95m altura x 1,23m largura x 0,40m profundidade
Marca/Modelo: Moveis RA-16PP-P

8

R
$
1.000,0
0

R
$
8.000,00

P r e ç o
Total

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

3

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Carrinho para carga dobrável, confeccionado em tubo de aço, com pneu maciço, com capacidade de
carga de aproximadamente 150 KG.
Dimensões mínimas: Altura aberto: 110cm, Altura dobrado: 68cm, Largura 43cm, Base 25cm

50

FRACASSADO

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

4

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Armário para cozinha aéreo com 3 portas
Material da estrutura: aço, pintado na cor branca, inclusive as portas.
O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi)
Deve possuir uma prateleira
Medidas aproximadas: 55cm altura x 28cm profundidade x 105cm largura
Modelo de referência: Criativa Itatiaia IP3-105

15

FRACASSADO

P r e ç o
Total

FRACASSADO
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Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

5

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Armário para cozinha tipo balcão com no mínimo 02 portas e 04 gavetas laterais.
Material do armário: aço;
Tampo em fórmica brilhante, com bordas arredondadas;
O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi)
Puxadores em ABS injetado
Dobradiças metálicas
Medidas aproximadas: 86cm altura x 105cm largura x 45cm profundidade
Modelo de referência: Itatiaia Criativa

20

FRACASSADO

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

6

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Frigobar elétrico com capacidade entre 120 e 130 litros, cor branca, 220V. Prateleiras (superior e
inferior) da porta removível, controle de temperatura, degelo tipo manual, prateleira interna aramada e
removível, gaveta removível, congelador, bandeja para degelo. Classe de eficiência energética "A".
Dimensões aproximadas (l x a x p) mm 540 x 815 x 620 (478 x 860 x 516), com variação de até 30 mm.
Garantia mínima de 12 meses.
Marca/Modelo: Midea MRC12B2

60

R
$
825,00

R
$
49.500,00

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

7

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Refrigerador com capacidade de aproximadamente de 240 litros. Cor branca, controle de
temperatura, com congelador. 220 V. Grades removíveis e prateleiras na porta, iluminação interna.
Classe de eficiência energética "A". Garantia mínima de 12 meses.
Marca/Modelo: Consul CRC28

20

R
$
1.320,0
0

R
$
26.400,00

P r e ç o
Total

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

8

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fogão modelo 04 (quatro) bocas com acendimento automático. Forno com porta de vidro e grades
internas e mesa em aço inox. Cor branca, tampa de vidro, grade para panelas. 220 V. Garantia mínima
de 01 ano.

15

FRACASSADO

FRACASSADO
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

9

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fogão modelo 06 (seis) bocas com acendimento automático. Forno com porta de vidro e grades
internas e mesa em aço inox. Cor branca, tampa de vidro, grade para panelas. 220 V. Garantia mínima
de 01 ano.

10

FRACASSADO

P r e ç o
Total

EMPRESA VENCEDORA: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.658.202/0001-59;
REPRESENTANTE: LEONARDO BORGES RORIZ
TELEFONE: (62) 3434-4223
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

10

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Forno MICROONDAS
Capacidade 30 litros. Prato giratório. Luz interna. Função descongelamento. 220V. Display digital.
Potência mínima de 900w. Consumo de energia tipo A
Marca/Modelo: Midea MTRS42

30

R
$
530,00

R
$
15.900,00

EMPRESA VENCEDORA: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08;
REPRESENTATE: RAUL MARTINS GONÇALVES XAVIER
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TELEFONE: (81) 99881-0132 / 3232-0070
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

11

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Cafeteira elétrica, capacidade mínima 30 xícaras, cor preta, jarra em aço inoxidável, sistema corta
pingos, placa aquecedora, termostato, indicador de nível de água, porta filtro removível, potência mínima
700w, tensão 220v. Base antiderrapante.
Marca/Modelo: BRITANIA CP30 220V

30

R
$
140,00

R
$
4.200,00

EMPRESA VENCEDORA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ nº 07.766.048/0001-54;
REPRESENTATE: ANA PAULA ROCHA VASCONSELOS
TELEFONE: (61) 3046-9850
Ite
m

Descrição

Qtd

Valor
Unitári
o

V a l o r
Total

12

Projetor multimídia de alta definição com conexão de rede sem fio e com adaptador wireless.
Brilho: mínimo de 3600 Lumens. - Resolução Nativa: 1024x768.
Vida Útil da Lâmpada: no mínimo 6000 horas (Modo Normal).
Entradas: HDMI, VGA RGB, Vídeo, USB Tensão de alimentação: 220V.
Adaptador wireless que permite realizar projeções sem fio diretamente de um notebook, ou ainda de um
tablet ou smartphone;
Deve vir acompanhado de bolsa para transporte, Controle remoto, tensão 220v
Marca/Modelo: Epson Powerlite X41

30

R
$
2.960,1
0

R
$
88.803,00

EMPRESA VENCEDORA: VIA NOVITA LTDA ME, CNPJ nº 04.447.180/0001-05;
REPRESENTATE: ERLON MACHADO FERREIRA
TELEFONE: (41) 3058-4748
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

13

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Suporte fixação projetor para parede e teto, com braço prolongador
Deve possuir prolongamento de no mínimo 20 cm, permitindo a instalação tanto no teto como na parede;
Material: aço carbono
Tipo: parede e teto
Cor preto com pintura eletrostática
Características adicionais: possibilidade de inclinação vertical de 15°
Deve acompanhar buchas e parafusos
Marca/Modelo: Quanta PU302

30

R
$
111,65

R
$
3.349,50

EMPRESA VENCEDORA: VIA NOVITA LTDA ME, CNPJ nº 04.447.180/0001-05;
REPRESENTATE: ERLON MACHADO FERREIRA
TELEFONE: (41) 3058-4748
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

14

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fragmentadora de papel
Capacidade mínima de Cortar ao mesmo tempo: 10 folhas de papel A4 (75 g/m²)
Abertura de inserção mínima de 215mm
Capacidade mínima do Cesto: 20 litros
Voltagem: 220v
Cor predominante: Preta (padrão da instituição)
Tipo de Fragmentação (em mm)
Nível de segurança mínimo P4 (conforme norma DIN 66.399)
Nível de ruído máximo de 75 decibéis
Acionamento: Botão e Sensor
Reversão: Manual e no Botão
Sensor de Segurança para Lixeira
Marca/Modelo: Quanta QTFP25

50

R
$
428,80

R
$
21.440,00

EMPRESA VENCEDORA: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08;
REPRESENTATE: RAUL MARTINS GONÇALVES XAVIER
TELEFONE: (81) 99881-0132 / 3232-0070
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

15

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Fragmentadora de papel
Abertura de inserção mínima de 230mm

50

R
$
1.040,0
0

R
$
52.000,00
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Capacidade mínima de Cortar ao mesmo tempo: 15 folhas A4 (75 g/m²)
Deve ter a capacidade de fragmentar, no mínimo, CD/DVD, Cartão
Capacidade mínima do Cesto: 26 litros, Cesto tipo gaveta
Voltagem: 220v
Cor: Preta (padrão da instituição)
Tipo de Fragmentação (em mm)
Nível de segurança mínimo P4 (conforme norma DIN 66.399)
Acionamento: Botão e Sensor
Reversão: Manual e no Botão
Sensor de Segurança Para Lixeira
Deve possuir rodízios
Nível de ruído máximo de 65 decibéis
Sensor de sobrecarga e superaquecimento
Marca/Modelo: PROCALC ES15CD
EMPRESA VENCEDORA: BRASIDAS EIRELI, CNPJ nº 20.483.193/0001-96;
REPRESENTATE: EMERSON LUIS KOCH
TELEFONE: (41) 3057-3920
Ite
m

Descrição

Qtd

Preço
Unitári
o

P r e ç o
Total

16

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TENDA SANFONADA NO TAMANHO 3 X 3 METROS, de montagem rápida, prática e fácil
armazenamento.
Cobertura e três fechamentos laterais destacáveis, confeccionada em PVC, consta uma pigmentação
de alta solidez a luz, é Auto Extinguível, ou seja não propaga fogo, recoberta por resina de tratamento
ultravioleta resistente aos raios solares e anti-fungo, resistente a umidade, antioxidante. Seu acabamento
é com costura dupla e velcro dando um melhor acabamento e praticidade.
Estrutura: Pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado, constituída de uma peça única, isso não
permite que peças se percam e impossibilite a montagem, e dispensam o uso de ferramentas.
Deve vir acompanhada de dois fechamentos laterais.
Cor vermelha com logomarca em pelo menos duas das quatro laterais da cobertura.
Marca/Modelo: MOR 3531+3571²

10

R
$
1.443,0
0

R
$
14.430,00

R
$
316.022,5
0

VALOR TOTAL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 12 DE JUNHO DE 2019.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

4.4. EXTRATO DO CONTRATO N° 35/20196903
EXTRATO DO CONTRATO N° 35/2019
a) Espécie: Contrato n°. 35/2019, firmado em 12 de Fevereiro de 2019, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ N° 06.809.941/0001-57
b) Objeto: Contratação remanescente de serviço de tecnologia da informação, que permita tráfego de informações de caráter corporativo entre
localidades a n´vel estadual simultaneamente, acesso à rede mundial de computadores (internet), de segurança de acesso e dados e
monitoramento, promovendo a solução de serviços de telecomunicações, por meio de rede IP (Internet Procotolo) multisserviços, utilizando
tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), para assim atender as necessidades de todas as unidades da Procuradoria Geral de Justiça do
Piauí e demais localidades dentro do estado do Piauí, provendo-lhes solução para tráfego de dados, voz e imagens, compreendendo o
fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem a rede de comunicação de longa distância (WAN - Wide Area
Network) com gerenciamento proativo, nas quantidades e com especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I);
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0378.0001070/2019-70
e) Processo Licitatório: Dispensa Nº 32/2019;
f) Vigência: O Prazo para a prestação dos serviços será de , 16 (dezesseis) meses, sem interrupção contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que haja interesse da administração e aceitação da parte, conforme dispõe o inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93,
e observados os requisitos da lei;
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 1.942.739,06 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e
seis centavos), devendo a importância de R$ 913.117,01 (novecentos e treze mil, cento e dezessete reais e um centavo) ser atendida à
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2019;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Função: 03; Projeto/Atividade: 2400; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa:
3.3.90.40 - Nota de Empenho: 2019NE00825;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Eduardo Mauro Nogueira Lages, CPF nº 674.074.203-00, e contratante, Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 06.809.941/0001-57
REPRESENTANTE: ANA STELLA DE OLIVEIRA COSTA
TELEFONE: (85) 3923-0850
Ite
m

Descrição

Q T
D

Velocidad
e

V a l o r
Unitário
Mensal

Valor Total
mensal

Valor total dos links de 01
de Junho a 31 de dezembro
de 2019

Valor total dos links relativo à
execução do remanescente
contratual (01 ano e 04 meses)

1

Link MPLS

21

5mbps

R
$
1.376,42

R$ 28.904,82

R$ 202.333,74

R$ 462.477,12
Página 48

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 419 Disponibilização: Quinta-feira, 13 de Junho de 2019 Publicação: Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

2

Link MPLS

15

10mbps

R
$
2.311,42

R$ 34.671,30

R$ 242.699,10

R$ 554.740,80

3

Link MPLS

1

15mbps

R
$
2.675,00

R$ 2.675,00

R$ 18.725,00

R$ 42.800,00

4

Link MPLS

0

20mbps

R
$
3.201,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

5

Link MPLS

1

30mbps

R
$
3.670,00

R$ 3.670,00

R$ 25.690,00

R$ 58.720,00

6

Link MPLS

1

40mbps

R
$
4.128,00

R$ 4.128,00

R$ 28.896,00

R$ 66.048,00

7

Link MPLS

1

60mbps

R
$
5.610,00

R$ 5.610,00

R$ 39.270,00

R$ 89.760,00

8

Link MPLS

1

100mbps

R
$
7.980,00

R$ 7.980,00

R$ 55.860,00

R$ 127.680,00

9

L i n k
Concentrado
ra

1

300mbps

R
$
26.763,3
3

R$ 26.763,33

R$ 187.343,31

R$ 428.213,28

10

Instalação*

17

Distância
de até 100
km

R
$
2.233,33

R$ 37.966,61

11

Instalação*

25

Distância
acima de
100 km

R
$
2.973,33

R$ 74.333,25

Valor total de 01 de junho a 31 de dezembro
Valor total para 16 meses
VALOR TOTAL DO LOTE I
[(Links de internet X 16) + Instalação*)]

R$ 800.817,15
R$ 1.830.439,20
R$ 1.942.739,06 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta
e nove reais e seis centavos)
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