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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ8458
RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019
Altera a Resolução CPJ/PI Nº 03/2018, que "Dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro grau do Ministério
Público do Estado do Piauí".
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 33, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 23, § 2º da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO a criação de duas Promotorias de Justiça de Picos, nos termos da Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018;
CONSIDERANDO a criação de uma Promotoria de Justiça em São Raimundo Nonato pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de
2018;
CONSIDERANDO a extinção de uma das Promotorias de Justiça de Batalha, Paulistana e Luzilândia pela Lei Complementar nº 239, de 28 de
dezembro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º. O art. 21 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 21. (...)
I - Núcleo de Promotorias de Justiça Cíveis, integrado pelas 1ª, 2ª, 3ª e 7ª Promotorias de Justiça, totalizando 04 (quatro) Promotorias de Justiça;
(NR)
II - Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais, integrado pela 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Promotorias de Justiça, totalizando 04 (quatro) Promotorias de
Justiça.(NR)
Art. 2º. O art. 26da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
Seção VIII
Dos Núcleos de Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato
Art. 26. A Comarca de São Raimundo Nonatocontará com 02 (dois) Núcleos de Promotorias de Justiça, assim divididas: (NR)
I - Núcleo de Promotorias de Justiça Cíveis, integrado pela 2ª e 3ª Promotorias de Justiça, totalizando duas Promotorias de Justiça;(AC)
II - Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais, integrado pela 1ª e 4ª Promotorias de Justiça, totalizando duas Promotorias de Justiça. (AC)
Art. 3º O art. 28 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 28. Nas Comarcas de José de Freitas, Corrente, Altos, Barras, Esperantina, Pedro II, Piracuruca, Valença do Piauí, União, Uruçuí e São
João do Piauí, haverá, em cada, um Núcleo das Promotorias de Justiça.(NR)
Art. 4º O art. 42 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa vigorar com a seguinte redação:
Art. 42. (...)
I - 1ª Promotoria de Justiça:
a) atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa, do patrimônio público, histórico
e cultural, fundações e terceiro setor, e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra
Promotoria;(NR)
b) atuar nos processos cíveis comuns que não sejam de atribuição específica de outras Promotorias de Justiça, de forma concorrente, e por
distribuição equitativa, com a 7ª Promotoria; (NR)
c) instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas a sua atribuição;(NR)
d) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição,
esgotando-se sua atuação com o oferecimento da denúncia; (NR)
e) promover ações e medidas cíveis e criminais, tendentes à responsabilização de ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas na
administração pública estadual e municipal, direta, indireta ou fundacional; e (NR)
f) fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições;(NR)
g) participar das audiências judiciais cíveis junto ao Juízo da 1ª Vara e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição;(NR)
h) implantar projetos sociais.(AC)
II - 2ª Promotoria de Justiça:
a) atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, incluindo atos infracionais;(NR)
b) atuar, de forma concorrente, e por distribuição equitativa, com a 3ª Promotoria de Justiça, na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos relativa a direito de família, sucessões e ausentes;(NR)
c) instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos nas matérias descritas na alínea "a", e de forma concorrente, por
distribuição equitativa, nas matérias descritas na alínea "b" com a 3ª Promotoria de Justiça;(NR)
d) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição,
esgotando-se sua atuação com o oferecimento da denúncia;(NR)
e) (...);
f) participar das audiências judiciais cíveis junto à 3ª Vara de Picos e das extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição;
g) participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 4ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação
da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas;(NR)
h) implantar projetos sociais. (AC).
III - 3ª Promotoria de Justiça:
a) atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de cidadania e direitos humanos, idosos e educação, exceto
em matéria de saúde;(NR)
b) atuar, de forma concorrente e por distribuição equitativa, com a 2ª Promotoria, na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
relativo a direito de família, sucessões e ausentes;(NR)
c) atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos relativa às interdições; (NR)
d) atuar nos feitos dos Juizados Especiais Cíveis;(NR)
e) instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos nas matérias de suas atribuições;(NR)
f) requisitar a instauração de inquérito policial ou oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição,
esgotando-se sua atuação com a requisição ou oferecimento da denúncia;(NR)
g) fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições;(NR)
h) participar das audiências judiciais cíveis junto ao Juízo Auxiliar Cível de Picos, e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição; e (AC)
i) implantar projetos sociais. (AC)
IV - 7ª Promotoria de Justiça: (AC)
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a) atuar na tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de saúde, meio ambiente, consumidor e registros
públicos;(AC)
b) atuar nos processos cíveis comuns que não sejam de competência de outras Promotorias de Justiça, de forma concorrente e por distribuição
equitativa, com a 1ª Promotoria; (AC)
c) instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas às suas atribuições;(AC)
d) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição,
esgotando-se sua atuação com a requisição de inquérito ou oferecimento da denúncia;(AC)
e) fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições;(AC)
f) participar das audiências judiciais cíveis junto ao Juízo da 2ª Vara e extrajudiciais relativas aos feitos de suas atribuições; e (AC)
g) implantar projetos sociais.(AC)
Parágrafo único. As Promotorias de Justiça do Núcleo Cível podem substituir-se em audiências cíveis desde que haja compatibilidade de horário.
(AC)
Art. 5º O art. 43 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa vigorar com a seguinte redação:
Art. 43. (...):
I - 4ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos criminais relativos a violência doméstica e entorpecentes, de forma concorrente com a 8ª Promotoria de Justiça,
assegurada a equitatividade, mediante compensação;(NR)
b) atuar, por distribuição, nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 5ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, assegurada a
equitatividade, mediante compensação;(NR)
c) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em
flagrante relativos à violência doméstica e entorpecentes e, nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 5ª, 6ª e 8ª Promotoria
de Justiça, observando-se o disposto nas alíneas "a" e "b";(NR)
d) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a suas atribuições
descritas nas alíneas "a" e "b", assegurada a equitatividade em relação a 5ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, exceto aqueles de atribuições
específicas, mediante compensação;(NR)
e) (...)
f) atuar nas audiências judiciais junto ao Juízo da 4ª Vara Criminal;
g) participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação
da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas;(NR)
h) implantar projetos sociais. (AC)
II - 5ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos criminais relativos a crimes dolosos contra vida;(NR)
b) atuar de forma concorrente com a 4ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça nos demais processos criminais, assegurada a equitatividade, mediante
compensação;(NR)
c) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em
flagrante, relativos às atribuições descritas nas alíneas "a" e "b";(NR)
d) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a suas atribuições
descritas nas alíneas "a" e "b", assegurada a equitatividade em relação a 4ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, exceto aqueles de atribuições
específicas, mediante compensação;(NR)
e) (...)
f) atuar em audiências judiciais vinculadas às matérias de sua atribuição perante o Juízo da 5ª Vara;
g) participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação
da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas;(NR)
h) implantar projetos sociais. (AC)
III - 6ª Promotoria de Justiça:
a) (...)
b) atuar, por distribuição, nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, assegurada a
equitatividade, mediante compensação;(NR)
c) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em
flagrante, relativos às atribuições descritas nas alíneas "a" e "b";(NR)
d) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições
descritas nas alíneas "a" e "b", assegurada a equitatividade em relação às 4ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, exceto aqueles de atribuições
específicas, mediante compensação;(NR);
e) (...);
f) (...);
g) (...);
h) atuar em audiências judiciais no Juizado Especial Criminal;(NR)
i) (...).
IV - 8ª Promotoria de Justiça: (AC)
a) atuar nos processos criminais relativos a violência doméstica e entorpecentes, de forma concorrente com a 4ª Promotoria de Justiça,
assegurada a equitatividade, mediante compensação;(AC)
b) atuar, por distribuição, nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça, assegurada a
equitatividade, mediante compensação;(AC)
c) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em
flagrante relativos à violência doméstica e entorpecentes e, nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 6ª Promotoria
de Justiça, observando-se o disposto nas alíneas "a" e "b"; (AC)
d) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a suas atribuições
descritas nas alíneas "a" e "b", assegurada a equitatividade em relação a 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça, exceto aqueles de atribuições
específicas, mediante compensação;(AC)
e) fazer atendimento ao público, relativos às suas atribuições ou àqueles processos judiciais e extrajudiciais que atuar;(AC)
f) atuar nas audiências judiciais junto ao Juízo Auxiliar da 4ª Vara Criminal;(AC)
g) participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 5ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação
da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas;(AC)
h) implantar projetos sociais.(AC)
Parágrafo único. As Promotorias de Justiça do Núcleo Criminal podem substituir-se em audiências criminais desde que haja compatibilidade de
horário.(AC)
Art. 6º O art. 52 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se seus incisos III e IV:
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Art. 52. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Cíveis de São Raimundo Nonato possuem as seguintes
atribuições: (NR)
I - 2ª Promotoria de Justiça:
a) atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de cidadania, direitos humanos, meio ambiente, probidade
administrativa, patrimônio público, consumidor, exceto naqueles de atribuição especializada;(NR)
b) fazer atendimento ao público, receber notícias de fato e representações, instaurar e instruir procedimentos administrativos, preparatórios,
inquéritos civis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas relativas à matéria de sua atribuição;(NR)
c) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar;(NR)
d) participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição; e(NR)
e) implantar projetos sociais.(NR)
II - 4ª Promotoria de Justiça:
a) atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, idosos, educação, família,
sucessões, ausentes, interditos, e outras áreas cíveis residuais, inclusive os de competência dos Juizados Especiais Cíveis, exceto naqueles de
atribuição especializada;(NR)
b) fazer atendimento ao público, receber notícias de fato e representações, instaurar e instruir procedimentos administrativos, preparatórios,
inquéritos civis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas relativas à matéria de sua atribuição; (NR)
c) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar;(NR)
d) participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição e(NR)
e) implantar projetos sociais.(NR)
III - (revogado)
IV - (revogado)
Art. 7º Fica acrescido o art. 52-A à Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, com a seguinte redação:
Seção II
Do Núcleo Criminal de Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato
Art. 52-A. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais de São Raimundo Nonato possuem as seguintes
atribuições:(AC)
I - 1ª Promotoria de Justiça: (AC)
a) atuar nos processos criminais, concorrentemente com a 3ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, incluídos os feitos de
competência dos Juizados Especiais Criminais e as investigações criminais e, com exclusividade, em matéria de execução penal, incluindo-se as
atribuições cíveis;(AC)
b) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase de inquéritos policiais, bem como nos inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante,
concorrentemente com a 3ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;(AC)
c) receber notícias de fato e fazer atendimento ao público, relativos às suas atribuições, concorrentemente com a 3ª Promotoria de Justiça,
assegurando-se equitatividade no número de notícias de fato distribuídos e atendimentos entre as Promotorias de Justiça, mediante
compensação;(AC)
d) participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição; e(AC)
e) implantar projetos sociais.(AC)
II - 3ª Promotoria de Justiça:(AC)
a) atuar nos processos criminais, concorrentemente com a 1ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, incluídos os feitos de
competência dos Juizados Especiais Criminais e as investigações criminais, e, com exclusividade, no controle externo da atividade policial, esta
matéria contemplando também as atribuições cíveis;(AC)
b) atuar nas medidas cautelares criminais, na fase de inquéritos policiais, bem como nos inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante,
concorrentemente com a 1ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;(AC)
c) receber notícias de fato e fazer atendimento ao público, relativos às suas atribuições, concorrentemente com a 1ª Promotoria de Justiça,
assegurando-se equitatividade no número de notícias de fato distribuídos e atendimentos entre as Promotorias de Justiça, mediante
compensação;(AC)
d) participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição; e(AC)
e) implantar projetos sociais.(AC)
Parágrafo único. Para efeito de distribuição equitativa, à 1ª Promotoria de Justiça compete a atuação nos processos de numeração par e, à 3ª
Promotoria de Justiça, nos processos de numeração impar, considerado o Sistema Themis do Tribunal de Justiça ou outro que eventualmente
venha substituí-lo.(AC)
Art. 8º O caput art. 54 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 54 Nas Comarcas de José de Freitas, Corrente, Altos, Barras, Esperantina, Pedro II, Piracuruca, Valença do Piauí, União, Uruçuí e São João
do Piauí, haverá um Núcleo das Promotorias de Justiça, cujas atribuições ficam assim divididas:(NR)
(...)
Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina, 30 de setembro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
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CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, na sala de Sessões do Colégio de Procuradores de Justiça,
6º andar da sede zona leste do Ministério Público, à avenida Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça Carmelina Maria Mendes de Moura.
Presentes os Procuradores de Justiça Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues,
Martha Celina de Oliveira Nunes, Rosângela de Fátima Loureiro Mendes, Fernando Melo Ferro Gomes, José Ribamar da Costa
Assunção, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Aristides Silva Pinheiro, Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes
Costa Carvalho e Hugo de Sousa Cardoso. Ausentes, justificadamente, os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares
(férias), Antônio Gonçalves Vieira (férias), Antônio Ivan e Silva (licença para tratamento de saúde), Catarina Gadelha Malta de Moura
Rufino (justificativa), Lenir Gomes dos Santos Galvão (férias), Hosaias Matos de Oliveira (férias) e Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando (férias). Inicialmente a Presidente cumprimentou os presentes. Em seguida informou que em razão da ausência justificada da
Secretária do Colégio de Procuradores, Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, a Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Moura Borges
Campos será a Secretária desiganada para a presente sessão. Desejou a todos um trabalho exitoso sobre a proteção de Deus e que ele os guie
nessa sessão. Após, a Presidente fez a conferência do quórum regimental e declarou aberta a sessão. Na sequência a Presidente submeteu à
apreciação do Colegiado a aprovação da ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 26 de agosto de 2019. A ata foi aprovada sem retificação. Em
seguida o Procurador de Justiça Aristides Silva Pinheiro suscitou questão de ordem para propor voto de pesar pelo falecimento do senhor
Valdinar Freitas Fortes, engenheiro civil da AGESPISA. O voto foi submetido à votação, tendo sido aprovado, por unanimidade, pelo Colégio de
Procuradores. Prosseguindo, a Presidente passou à apreciação da pauta, que trata especificamente da apresentação da Proposta Orçamentária
do Ministério Público do Estado do Piauí para o exercício 2020 (Lei Complementar nº 12/93, art. 16, inciso III e art. 3º, inciso III, do Regimento
Interno do Colégio de Procuradores de Justiça). A Presidente iniciou a apresentação da proposta orçamentária informando que primeiramente foi
formada uma comissão incumbida de elaborar e estudar a proposta orçamentária do Ministério Público para o exercício de 2020, que foi instituída
por meio da portaria PGJ nº 2367/2019 e presidida por esta Procuradora-Geral, tendo como integrantes o Procurador de Justiça Antônio
Gonçalves Vieira, as Promotoras de Justiça Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes, Débora Geane Aguiar Aragão e Flávia Gomes Cordeiro, o
Presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, Hugo de Sousa Cardoso, o Presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério
Público, José Arimatéa Marques Arêa Leão Costa e os servidores Clériston de Castro Ramos e Ítalo Silva Vaz. Ressaltou que foi feita uma
retrospectiva para elaboração da presente proposta, baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e alinhada ao Planejamento Estratégico
(2010-2022), que foi revisado em 2017. Explicou que paralelo à proposta foi concluído em agosto o Plano Plurianual (PPA) da instituição, que
representa os objetivos e metas para os quatro anos. Informou que o PPA foi encaminhado para o governo do Estado e que hoje se encontra na
Assembleia Legislativa aguardando apreciação e aprovação. Disse que a comissão organizou seu cronograma de atividades com reuniões e
discussões. Ressaltou que foi aberto prazo para coleta de sugestões relativas ao orçamento de 2020, com a divulgação na página do Ministério
Público, tanto para o público interno como para a sociedade. Demonstrou o quadro da inflação oficial a partir do ano de 2008, bem como a
evolução do orçamento a partir do ano de 2010. Informou que a comissão fechou a proposta orçamentária para 2020 no percentual de 11,39%,
no qual foi incluído o reajuste dos subsídios, o reajuste legal dos servidores e a revisão dos contratos, totalizando o valor de R$ 236.702,56.
Disse que houve um incremento de R$ 24.205.571 em relação ao exercício de 2019. Apresentou os riscos e desafios do orçamento de 2020,
quais sejam, a necessidade de adequação dos quadros de membros e servidores e o redimensionamento da força de trabalho; o novo perfil de
atuação relativo aos meios de justiça restaurativa que precisa ser implantado no âmbito do MP/PI, ressaltando que há uma resolução do CNMP
que determina que cada unidade ministerial tenha o seu núcleo de autocomposição; a modernização administrativa sobre a implantação de
secretarias unificadas, lembrando que já existe um projeto piloto na Promotoria de Picos; a padronização de rotinas administrativas para que as
promotorias, de acordo com as suas atribuições, tenham um fluxo uniforme; o fomento de uma cultura organizacional de planejamento sempre
alinhada à execução orçamentária; e a reforma da previdência e o deficit previdenciário, vez que o repasse referentes às contribuições são
aquém do número de membros. Concluída a apresentação a Presidente se colocou a disposição para mais informações, assim como os
membros da comissão presentes a sessão. A Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho indagou à Procuradora-Geral se nessa proposta
não há previsão de aumento para Procurador e Promotor de Justiça. A Procuradora-Geral respondeu que foi incluído um incremento de 4,5% nos
subsídios dos membros e 4,5% na remuneração dos servidores. A Dra. Clotildes perguntou ainda quanto vai representar no aumento do custeio
esse incremento de R$ 24.000.000. A Procuradora-Geral disse que a folha de pessoal é de 78,27% e o restante é de custeio. Ainda com a
palavra a Dra. Clotildes perguntou se há previsão de alguma construção. A Procuradora-Geral respondeu que existe alguns projetos relativos à
construção de sedes de Promotorias de Justiça no interior do Estado. Após, o Procurador de Justiça Alípio de Santana Ribeiro solicitou um
esclarecimento em relação a fala da PGJ quando esta se referiu ao previdenciário no sentido de que os repasses não estão a altura da despesa.
A Procuradora-Geral esclareceu que isso ocorre em razão do Ministério Público possuir um deficit previdenciário há algum tempo. O Dr. Alípio
sugeriu que fosse destinada uma parcela do orçamento para conservação do terreno onde será construída a sede do Ministério Público, visto que
está abandonado e com novas invasões. A Procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima ressaltou que na época em que encerrou o seu mandato
na Procuradoria de Justiça deixou um projeto para construção de uma garagem no terreno onde será a futura sede do Ministério Público, a fim de
que fosse feita a guarda dos carros e também a sala dos motoristas. A Procuradora-Geral esclareceu que consta no orçamento, na parte de
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obras e construções, uma previsão relativa ao terreno onde será a sede do MP/PI. Acrescentou que há um projeto em trâmite na Coordenadoria
de Licitações para a construção da garagem, no qual está sendo feito alguns ajustes e que certamente será executado. Em relação à invasão,
esclareceu que está acompanhando a ação que tramita na justiça. O Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes indagou à ProcuradoraGeral se esse incremento de R$ 24.205.571 contempla as sugestões apresentadas por ele durante a reunião sobre o orçamento, da qual
participou representando a Associação Piauiense do Ministério Público, quais sejam, aumento do valor para o pagamento da Parcela Autônoma
de Equivalência (PAE), auxílio alimentação, auxílio saúde e aquisição de 3 (três) meses de licença-prêmio em 2020. A Procuradora-Geral
respondeu que na proposta foi colocado um reajuste de 10% nos auxílios saúde e alimentação, correspondendo aos valores de R$ 440,00 e R$
1.843,00, respectivamente. Em relação à PAE, disse que foi acrescentada mais uma folha extra. A Procuradora de Justiça Clotildes Costa
Carvalho indagou à Procuradora-Geral qual o valor pago mensalmente pelo aluguel da sede leste do Ministério Público. A Procuradora-Geral
informou que o valor mensal é de R$ 220.883,79. O Procurador de Justiça José Ribamar da Costa Assunção argumentou que esse valor não
consta na proposta orçamentária, assim, entende que os valores deveriam ser apresentados de forma clara e detalhada. A Procuradora-Geral
esclareceu que a proposta apresentada para o Colégio é a mesma que será encaminhada para a SEPLAN, de forma codificada, contendo
apenas as rubricas e suas respectivas descrições. O Dr. Assunção ressaltou a necessidade do Ministério Público andar sempre em parceria com
o Tribunal de Justiça, vez que este órgão é o grande parâmetro para o MP/PI. A Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Marques disse que a
proposta apresentada é objeto de estudo das pessoas que trabalham nos departamentos respectivos, e que é um trabalho muito bem planejado e
equilibrado de forma que não tem nada a contestar. O Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes sugeriu que a Procuradora-Geral
constitua uma equipe para tratar do orçamento junto aos poderes legislativo e executivo, a fim de que não haja redução do que está sendo
proposto. Ressaltou que essa proposta está muito modesta para o avanço do MP/PI e para as necessidades de se prestar um serviço de
excelência e relevância para a sociedade. A Procuradora-Geral disse que a comissão conta com a experiência da Dra. Zélia Saraiva Lima e dos
outros gestores, bem como pede o apoio do Colegiado para que possam reforçar essa proposta e a necessidade dos recursos perante a
sociedade, a assembleia e o governo, que é o mínimo para que se possa desenvolver um trabalho importante para a sociedade piauiense.
Concluídos os debates, a Presidente submeteu a proposta orçamentária à votação. Após colhidos os votos, a Presidente declarou que este
Colegiado, por unanimidade, aprovou a Proposta Orçamentária do Ministério Público do Estado do Piauí para o exercício 2020, na forma da Lei
Complementar nº 12/93, art. 16, inciso III e art. 3º, inciso III, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Assuntos
Institucionais:a Procuradora-Geral convidou todos para participarem das atividades promovidas pelo Comitê de Saúde e Qualidade de Vida,
relativa ao setembro amarelo pela valorização da vida, em especial para a caminhada, que será realizada no dia 21 de setembro, com
concentração na ponte estaiada, a partir da 7:30h. Informou que na oportunidade haverá manifestações através de músicas e de outras
atividades, no sentido de chamar atenção para essa temática. Em seguida a Procuradora-Geral passou a palavra à Promotora de Justiça Cléia
Cristina Pereira Januário Fernandes, Coordenadora do Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (SQVT), para falar sobre a campanha
"setembro amarelo pela valorização da vida". A Dra. Cléia ressaltou que o Ministério Público do Piauí conta com um programa de
desenvolvimento humano em matéria de gestão de pessoas que contempla várias áreas, e que, especificamente em relação a qualidade de vida,
desde 2013 iniciaram-se as atividades, as quais estão sendo a cada dia mais expandidas e aperfeiçoadas. Disse que o setembro amarelo já faz
parte do calendário do MP/PI com uma programação bem itensa, tendo como ponto alto, esse ano, a caminhada, cuja intenção é fazer o evento
da instituição e das instituições parceiras. Destacou a importância da campanha, enfatizando que é responsabilidade social de todos enquanto
instituição e seres humanos, para esse mês em que o país volta a atenção para essa temática de valorizar a vida e de enfrentar o sofrimento
emocional como algo que merece de fato ser debatido institucionalmente. Por fim divulgou a programação da campanha, bem como convidou
todos e pediu para que seja estimulada a participação dos assessores, acrescentando que o convite é extensivo aos familiares. Posteriormente, o
Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes indagou se a Procuradora-Geral tinha alguma informação acerca da transformação da
licença-prêmio em pecúnia ainda nesse exercício. A Procuradora-Geral respondeu que já determinou à Coordenadoria de Recursos Humanos
para fazer o levantamento individual das licenças-prêmio, assim como informou que o ato de regulamentação já está sendo elaborado.
Acrescentou que está adotando todas as providências necessárias e que a intenção é que o pagamento seja realizado no mês de outubro. A
Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho indagou a Procuradora-Geral acerca do pagamento do 13º salário. A Procuradora-Geral disse
que de acordo com a legislação o pagamento da segunda parcela do 13º salário deve ser efetuado em dezembro, mas que a Procuradoria-Geral
tem a tradição de realizar o pagamento antecipadamente. Esclareceu que está estudando essa possibilidade, visto que quando esse pagamento
não é realizado em dezembro, é preciso ser feito um ajuste manual para fechar o exercício no final do mês de dezembro, em razão da folha de
pagamento ainda trabalhar de forma manual. Argumentou que a Administração almeja incrementar na gestão um melhor apoio técnico de TI, a
fim de viabilizar essa situação, tornando-a mais célere. O Procurador de Justiça Hugo de Sousa Cardoso fez algumas observações acerca do
pagamento da licença-prêmio. Disse que foi informado informalmente pela Procuradora-Geral de que iria pagar apenas 10 (dez) dias
dessalicença. Afirmou de antemão que a classe já está meio decepcionada, porque criou-seuma expectativa de que seria pago um mês de
licença-prêmio. Disse que fala como parte interessada e como presidente de associação. Esclareceu que criou-se essa expectativadesde a
gestão do Dr. Cleandro. Recorda e invocao testemunho dos colegas de que o Dr. Cleandro disse que não pagaria uma licença-prêmio cheia (3
meses),porque não tinha orçamento, mas que pagaria um mês, que era o permitido fracionar. Então, diante da informação prestada extraoficial,
confessa e informa que a classe está deverasmente desapontada, inclusive já tem um entendimento de alguém querendo fazer algumas
observações no sentido de quando o ato for expedido haver um movimentode que não aderissem ao pagamento, se este for apenas de 10 dias.
A Procuradora-Geral ressaltou que tudo que é feito está de acordo com a execução orçamentária. Falou que hoje não tem dinheiro em caixa para
pagar um mês de licença-prêmio, que corresponde a uma folha de pagamento. Argumentou que posteriormente poderá até fazer um expediente
aos senhores detalhando sobre esses valores. O Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes questionou qual o valor que a ProcuradoriaGeral teria para realizar o pagamento. A Procuradora-Geral falou que está trabalhando com base nos dez dias, nos mesmos moldes da
conversão das férias. O Dr. Hugo indagou se há um permissivo legal de fracionar em dez dias, pois o Dr. Cleandro afirmou que não é permitido
esse fracionamento, podendo apenas fracionar até um mês. O Dr. Hugo disse ainda que o Ministério Público do Piauí é o último dos Estados que
não concluiu o pagamento da PAE. A Procuradora-Geral registrou que foi o último Estado também a começar a pagar. O Dr. Hugo argumentou
que é louvável a gestão do Dr. Cleandro ter conseguido a aprovação dessa Lei que permite indenizações de férias e licenças, porém deve-se
observar que essa lei já está quase com um ano e ainda não foi pago um mês de licença. A Procuradora-Geral afirmou que todos tem o seu
compromisso para, dentro do orçamento e no que for possível legalmente, pagar esses direitos. Acrescentou que irá trabalhar como meta a
execução de 100% do orçamento. Por fim, agradeceu a participação de todos, ressaltando que foram muito exitosas todas as manifestações e as
ideias que foram trocadas, bem como os posicionamentos que contribuíram esomaram bastante para o amadurecimento, inclusive relativo ao
orçamento.Agradeceu penhoradamente a cada um dos senhores esenhoras e disse que está aberta para juntos trabalharem pelo orçamento,
perante a sociedade e perante asinstituições. Nada mais a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão, e para constar, eu, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Procuradora de Justiça e Secretária Designada do Colégio de
Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Teresina, 09 de setembro dois mil e dezenove.

2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - CSMP/PI8441
PAUTA DA 1318ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS
09:00 HORAS.
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1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1317ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019, ENCAMINHADA CÓPIA DO
EXTRATO AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Julgamento de Procedimento Administrativo Disciplinar.
2.2.1 Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019 (GEDOC nº 000002-227/2019). Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público.
Investigado: Francisco Raulino Neto. Voto vista da Conselheira Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.2 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.1 Inquérito Civil nº 39/2017 (SIMP nº 000071-293/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: apurar os fatos
apresentados no Processo Administrativo nº 5103/2016 proveniente da PGJ, tratando de irregularidades na Prefeitura Municipal de Capitão de
Campo, exercício 2015. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Fernando Magalhães Franca. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 22/2019 (SIMP nº 000321-262/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apreciar possíveis
irregularidades cometidas pela Prefeitura de Francisco Santos-PI, relacionadas ao pagamento do "PIS/PASEP" aos conselheiros tutelares.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil nº 19/2018 (SIMP nº 000082-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: representação feita pela
equipe de fisioterapeutas lotados na Maternidade Evangelina Rosa (MDER) sobre o descumprimento por parte do Estado do Piauí do previsto na
Lei nº 6.201 de 27 de março de 2012, ou seja, inobstante a realização no ano de 2016, de avaliação de desempenho de todos os profissionais da
Maternidade Evangelina Rosa (MDER) não foi realizada as progressões funcionais da equipe de fisioterapeutas da MDER. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 Inquérito Civil nº 207/2018 (SIMP nº 000281-096/2016). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: investigar e
apurar suposta improbidade administrativa nas contas da Câmara Municipal de Coronel José Dias, referente ao exercício financeiro de 2008.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.5 Inquérito Civil nº 208/2018 (SIMP nº 000360-096/2016). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: investigar e
apurar supostas irregularidades detectadas em fiscalização empreendida pela Controladoria Geral da União, conforme relatório nº 1029/2007, no
município de Coronel José Dias/PI, referente a gestão municipal e prestação de serviços públicos nas áreas de educação, saúde,
desenvolvimento social e combate à fome. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.6 Inquérito Civil nº 14/2015 (SIMP nº 000068-022/2014). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventual ilegalidade
na cobrança de taxas e outras despesas referentes à apreensão e depósito de veículos por parte do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí
- DETRAN-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.7 Inquérito Civil nº 05/2006 (SIMP nº 000107-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de São Félix do Piauí. Assunto: nepotismo. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Luiz Antônio França Gomes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil nº 29/2019 (SIMP nº 000007-088/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar suposto aumento do
subsídio dos vereadores sem a devida norma fixadora. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.9 Inquérito Civil nº 14/2018 (SIMP nº 000070-174/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: investigar recebimento de
salário por médicos da ESF sem o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais em razão da existência de vários vínculos empregatícios.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.10 Inquérito Civil SIMP nº 000012-264/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar suposta ocultação de
documentos públicos pelo ex-gestor de Socorro do Piauí, Sr. Laerte Rodrigues de Morais. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.11 Inquérito Civil SIMP nº 000262-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar divergência de saldos dos
extratos bancários do município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.12 Inquérito Civil nº 02/2018 (SIMP nº 000189-150/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: viabilizar a
municipalização do atendimento socioeducativo no município de Lagoa do Piauí, em consonância com as diretrizes do SINASE. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.13 Inquérito Civil nº 02/2018 (SIMP nº 000166-201/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: fiscalizar/acompanhar o
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Cristino Castro-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto
Monteiro Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.14 Procedimento Preparatório nº 003/2019 (SIMP nº 000176-150/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: apurar
suposto desvio de finalidade, de molde a se aquilar qual seria o responsável pela entrega do veículo para fins diversos aos previstos em lei.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.15 Cópia do Inquérito Civil nº 028/2016 (SIMP nº 000294-182/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: recebimento de
remuneração pela Fundação Restaurar e não prestação de serviço perante o Município de Pedro II - acúmulo de remuneração paga pela aludida
fundação e remuneração de estágio pela Defensoria Pública Estadual. Promoção de arquivamento parcial. Promotor de Justiça: Avelar Marinho
Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.16 Inquérito Civil SIMP nº 000169-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - apurar a regularidade
na instalação do Shopping Jardins, Bairro Dirceu, Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.17 Inquérito Civil nº 007/2019 (SIMP nº 000103-105/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar possíveis danos
ambientais relativos à realização de shows e apresentações musicais no estabelecimento denominado HOME SUSHI - BAR E RESTAURANTE,
de propriedade da Sra. Luana Marques Cabral, sito à Avenida Rui Barbosa, nº 877, Oeiras Nova, Oeiras-PI, sem licença da autoridade
competente, com a utilização de aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado, causando prejuízo à tranquilidade e à saúde
auditiva de diversos munícipes que residem nas proximidades do local. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva
Marques. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.18 Procedimento Preparatório SIMP nº 000143-172/2017. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: poluição sonora na Rua
24 de Janeiro, entre as Ruas Tiradentes e Jonatas Batista - MIX PUB e outros. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira
de Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.19 Inquérito Civil SIMP nº 000336-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: verificação da ocorrência de
queimadas nas proximidades do Condomínio Villa Lobos, Bairro São João. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.20 Inquérito Civil nº 59/2014 (SIMP nº 000086-029/2014). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: garantia de acessibilidade
nas Lojas City Lar. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.21 Inquérito Civil nº 85/2016 (SIMP nº 000163-029/2016). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acessibilidade no prédio
do Plano de Saúde Hapivida. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.22 Inquérito Civil SIMP nº 000719-237/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar possível ato de omissão
Página 7

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 494 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2019 Publicação: Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019

por parte da Delegacia Geral e do Estado do Piauí, no que tange a falta de pessoal e suprimento para custodiar presos até a comarca de São
Raimundo Nonato. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.23 Procedimento Preparatório nº 19/2018 (SIMP nº 000086-029/2018). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: ausência de
vagas reservadas para pessoas idosas e pessoas com deficiência no estacionamento destinado a servidores do DETRAN-PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.24 Inquérito Civil nº 02/2018 (SIMP nº 000031-004/2017). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades quanto à qualidade da água forneci da pela Água Mineral Regina, bem como supostas inadequações da empresa às normas
emitidas por órgãos de controle. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.25 Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2018 (SIMP nº 001373-086/2017). Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
averiguar a suposta prática dos crimes de exploração sexual, tortura, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.1 Inquérito Civil nº 18/2018 (SIMP nº 001315-105/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oeiras. Assunto: apurar a
contratação temporária irregular do servidor Josito dos Santos Barbosa naquele órgão municipal. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.2 Inquérito Civil nº 003/2017 (SIMP nº 000035-107/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: acompanhar o processo de
cadastramento, habilitação e funcionamento do CAPS AD no Município de Oeiras e, por conseguinte, possa a população beneficiar-se deste
serviço especializado de Saúde Mental. Promoção de arquivamento.Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.3 Inquérito Civil nº 014/2019 (SIMP nº 000001-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oeiras. Assunto: apurar eventual
obstrução de via pública (logradouro público) com a utilização de cones para fins exclusivos de realização de obras/reforma de cunho privado,
supostamente realizada pelo Sr. "Chico Reinaldo", defronte a um ponto comercial situado à Avenida Rui Barbosa, ao lado do nº 600, Centro,
município de Oeiras. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.4 Cópia de Inquérito Civil SIMP nº 000357-182/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: problemas na gestão e
funcionamento da Atenção Básica no Município de Domingos Mourão. Promoção de arquivamento parcial. Promotor de Justiça: Avelar Marinho
Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.5 Inquérito Civil SIMP nº 000022-102/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo (PMASE) do município de Floriano-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa
Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.6 Inquérito Civil SIMP nº 000038-102/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo (PMASE) do município de Francisco Ayres-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de
Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.7 Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP nº 000100-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: acompanhar e fiscalizar a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Cocal dos Alves. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.8 Procedimento Preparatório n° 030/2019 (SIMP nº 000077-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na documentação do veículo que transporta alunos do Povoado Buriti do Canto para a escola municipal "Sítio Exu" no Povoado
Exu do município de Oeiras/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Alípio de Santana
Ribeiro.
2.3.9 Procedimento Preparatório nº 07/2019 (SIMP nº 000289-156/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longa. Assunto: averiguar
suposta falta de disponibilização e publicidade de edital de licitação pela prefeitura de Alto Longá. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Denise Costa Aguiar. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.10 Inquérito Civil nº 004/2011 (SIMP nº 000126-236/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Joaquim Pires. Assunto: suposta poluição
causada por abatedouro clandestino de aves. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.11 Inquérito Civil nº 50/2018 (SIMP nº 000037-033/2018). Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar suposta demora
nas obras de reforma na U. E. Professor Antônio Maria Madeiro, localizada no bairro Parque Piauí, o que vem acarretando o acúmulo de água
que gera a proliferação de mosquitos da dengue. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.12 Inquérito Civil nº 005/2019 (SIMP nº 000619-156/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: descumprimento da Lei de
Acesso à Informação. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relator: Dr. Alípio de Santana
Ribeiro.
2.3.13 Inquérito Civil nº 008/2018 (SIMP nº 000777-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso. Assunto: averiguar possível
descumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder Legislativo do Município de Várzea Grande. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.14 Inquérito Civil SIMP nº 000194-158/2016. Origem: Promotoria de Justiça de alto Longá. Assunto: verificar e acompanhar o efetivo
cumprimento das atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde de Alto Longá/PI (Lei Federal nº 11.350/2016). Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.15 Inquérito Civil nº 078/2018 (SIMP nº 000537-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: trata-se de
irregularidades no credenciamento e autorização dos cursos ofertados em escolas de João Costa. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.16 Inquérito Civil SIMP nº 000156-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar representação formulada
pelo Padre de São Francisco de Assis do Piauí, o qual relata poluição sonora durante as celebrações litúrgicas no município. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.17 Inquérito Civil SIMP nº 000156-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar representação formulada
pelo Padre de São Francisco de Assis do Piauí, o qual relata poluição sonora durante as celebrações litúrgicas no município. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.18 Procedimento Preparatório nº 024/2018 (SIMP nº 000922-085/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: apurar
irregularidades apontadas no Acórdão TCE/PI nº 1.674/2017 atribuídas à ex-gestora Rosineide da Cunha Azevedo relativas a gestão do Fundo
Municipal de Previdência Social de Sebastião Barros/PI - exercício 2014. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves
Viana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.4 Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.1 Inquérito Civil nº 29/2019 (SIMP nº 000457-201/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: trata-se de representação
formulada referente a estrutura física da Escola de Ensino Infantil Creche Lira Soares Campos, localizada às margens da BR - 135, município de
Cristino Castro-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.2 Procedimento Preparatório nº 66/2019 (SIMP nº 000037-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
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irregularidades na dispensação dos fármacos Mesalazina 800 mg e Ácido Zoledrônico 50 mcg/ml pela Farmácia de Dispensação do Componente
Especializado. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.3 Procedimento Preparatório nº 09/2014 (SIMP nº 000354-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: fiscalização
do cumprimento das normas de segurança pelo parque de diversões instalado na Praça da Usina em Piracuruca. Promotor de Justiça: Márcio
Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.4 Inquérito Civil SIMP nº 000006-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: verificar a atuação dos órgãos
competentes no combate à poluição sonora no município de Simplício Mendes. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle
Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.5 Procedimento Preparatório SIMP nº 000134-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - drenagem
do lençol freático. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.6 Inquérito Civil SIMP nº 000142-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - desmatamento no
assentamento Eldorado dos Carajás. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.7 Inquérito Civil nº 008/2015 (SIMP nº 000056-085/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: apurar eventuais danos
causados ao meio ambiente pelo aterro sanitário, bem como verificar a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
do município de Corrente-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.4.8 Procedimento Preparatório nº 09/2019 (SIMP nº 000087-004/2019). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
suposta falha na prestação dos serviços no evento "Arraiá Universitário do Aviões", realizado em 08 de junho de 2019 em Teresina, por parte da
fornecedora Kalor Produções Propaganda e Marketing, bem como eventuais prejuízos suportados pelos consumidores pagante. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.9 Inquérito Civil nº 09/2018 (SIMP nº 000572-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso. Assunto: trata-se de denúncia
encaminhada via ouvidoria através do Ofício 597/2018 - a nomeação do secretário municipal e finanças, que teve suas contas reprovadas pela
Câmara Municipal, acatando parecer prévio do TCE. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago
Júnior. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.10 Inquérito Civil SIMP nº 000076-237/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar o atraso no envio das
prestações de contas mensais ao TCE pelo município de São Francisco de Assis do Piauí/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.11 Inquérito Civil nº 70/2018 (SIMP nº 000299-096/2016). Origem: Promotoria de Justiça Regional em São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
supostas irregularidades na prestação de contas ao TCE/PI, praticados pelo ex-gestor do município de Fartura do Piauí, senhor Miguel Antônio
Braga neto, no exercício financeiro de 2006. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José Marques Lages Neto. Relatora: Dr.ª Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.12 Inquérito Civil nº 106/2018 (SIMP nº 000619-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: apurar supostas
irregularidades em contratações da Prefeitura de João Costa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa.
Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.13 Inquérito Civil SIMP nº 000135-101/2019. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de inquérito civil instaurado
para averiguar a existência de cumulação ilegal de cargos/empregos público e/ou carga horária acima do limite permitido, por parte do agente
público Marlon Moreno da Rocha Caminha de Paula, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda de Andrade. Relatora: Dr.ª
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.14 Procedimento Preparatório nº 08/2019 (SIMP nº 000116-206/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: apurar suposto
descumprimento de carga horária e lotação do médico Helder Bontempo Teixeira. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar dos
Santos Bandeira Filho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.15 Inquérito Civil nº 24/2017 (SIMP nº 000016-088/2016). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possível ato de
improbidade administrativa praticado pelo ex-vereador Arimateia Luz. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.16 Inquérito Civil nº 119/2017 (SIMP nº 000051-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no pagamento no Edital de Concorrência nº 002/2015 - Táxi. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando ferreira dos Santos.
Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.17 Inquérito Civil nº 81/2018 (SIMP nº 000540-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: trata-se de
supostas irregularidades em teste seletivo. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dr.ª Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.18 Inquérito Civil nº 08/2018 (SIMP nº 000411-201/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: apurar informações
contidas no ofício nº 463/2018 encaminhando representação formulada em face de possíveis irregularidades verificadas em resultado de
concurso público do município de Alvorada do Gurguéia-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.
Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.19 Inquérito Civil SIMP nº 000134-065/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: investigação da falta de realização de
exame toxicológico, nos termos do artigo 148-A do CTB, para emissão e renovação de CNH na 1ª CIRETRAN/Parnaíba/PI. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Antenor Filgueiras Lobo Neto. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.20 Inquérito Civil nº 05/2011 (SIMP nº 000429-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso. Assunto: verificar a qualidade do
fornecimento de energia elétrica no município de Tanque do Piauí, bem assim para a tomada de providências dispostas em lei que se fazem
indispensáveis para melhoria do serviço prestado pela concessionária. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco de Assis
Rodrigues de Santiago Júnior. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.21 Inquérito Civil nº 61/2017 (SIMP nº 000706-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: ausência de distribuição de
energia elétrica e iluminação pública no loteamento Conj. Novo São José, no que se refere à segunda e terceira etapa. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.22 Inquérito Civil nº 010/2013 (SIMP nº 000153-081/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: investigar e apurar o
fechamento de escolas municipais da zona rural do município de Currais/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Lenara Batista
Carvalho Porto. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.23 Procedimento de Gestão Administrativa nº 9218/2018 (GEDOC nº 000023-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto:
elaboração de regulamento do concurso público para promotor de justiça substituto. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.1 Inquérito Civil nº 012/2019 (SIMP nº 000685-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: dano ao erário.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.2 Inquérito Civil nº 65/2018 (SIMP nº 000297-027/2017). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades sanitárias na Clínica Nephron - Serviços Médicos LTDA, conveniada ao Sistema Único de Saúde para o atendimento dos
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pacientes em terapia renal substitutiva. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.5.3 Inquérito Civil nº 20/2019 (SIMP nº 000131-201/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: irregularidades na
contratação e na prestação dos serviços dos agentes comunitários de saúde do município de Palmeira do Piauí, informando em procedimento
preparatório proveniente do Ministério público do Trabalho. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.4 Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP nº 000422-076/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri. Assunto: apurar a legalidade dos
procedimentos licitatórios Pregão Presencial nº 03/2017 e 04/2017, contratação de empresa para prestar serviços de transporte de passageiros
em possível afronta à lei 8429/92. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Nivaldo Ribeiro. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.5 Inquérito Civil nº 007/2016 (SIMP nº 000031-156/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apuração de possível falta de
transparência em aplicação de recursos públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça Paulo Rubens Parente Rebouças. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.6 Procedimento Preparatório SIMP nº 001908-019/2018. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades em publicidade de receita com multas aplicadas pela STRANS. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Janaína Rose
Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.7 Inquérito Civil SIMP nº 000006-158/2015. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá. Assunto: improbidade administrativa irregularidades na licitação que realizou a contratação da empresa Aguiar e Albuquerque Ltda-ME, ano 2011, referente ao transporte escolar.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.8 Inquérito Civil nº 007/2018 (SIMP nº 000431-271/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Guadalupe. Assunto: investigar o teor do Ofício nº
180/2017, trazendo em seu bojo o teor da Notícia de Fato nº 1.27.002.000658/2017-59, oriunda da Procuradoria da República, dando conta de
suposta acumulação ilícita de cargos por parte da Sra. Adalgisa Maria Parente da Rocha, no período compreendido entre 01/01/2010 e
31/12/2011. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Sobreira Botelho Moreira. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.9 Inquérito Civil nº 17/2018 (SIMP: 000702-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: apurar legalidade de
processo de licitação para aquisição de medicamentos por parte do Município de Agricolândia - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.10 Inquérito Civil SIMP nº 000264-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar saldo na conta caixa
superior ao limite estabelecido, município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes
de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.11 Inquérito Civil nº 25/2017 (SIMP nº 000214-140/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: violação aos princípios
administrativos (Lei nº 8.429/1992 - 11). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.12 Inquérito Civil nº 30/2018 (SIMP nº 000440-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: trata-se de
Processo Administrativo nº 3902/2013, pela Procuradoria da República do Estado do Piauí, no qual relata irregularidades na prestação de
transporte escolar. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.13 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000075-258/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: apurar suposta perseguição de
servidor público no exercício das funções, em razão de não ser eleitora no município de São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.14 Inquérito Civil nº 44/2018 (SIMP nº 000367-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
notícias de malversação de recursos públicos na reforma do Hotel Serra da Capivara, visando adaptação às normas internacionais de hotelaria.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.15 Inquérito Civil nº 109/2018 (SIMP nº 000200-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades no exercício de cargos públicos pelos médicos José Ayrton Bezerra, Hercilio de Moura Bezerra, Zenon de Moura Bezerra e José
Virgílio de Sá Bezerra. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.16 Inquérito Civil SIMP nº 000264-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - acompanhar o manejo
adequado dos resíduos provenientes da construção civil. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.17 Inquérito Civil nº 33/2018 (SIMP nº 000088-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar irregularidades na
locação de imóvel pelo município de Santa Cruz do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.18 Inquérito Civil nº 014/2010 (SIMP nº 000079-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: possível ato de improbidade
administrativa - duplicidade de pagamento de vencimentos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.19 Inquérito Civil nº 117/2017 (SIMP nº 000147-035/2017). Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: problemas da estrutura e
funcionamento do CRAS de Nazária - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Joselisse Nunes de Carvalho Costa. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.5.20 Inquérito Civil nº 08/2017 (SIMP nº 000051-004/2017). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar a noticiada falta de
estrutura do Residencial Eduardo Costa, mormente no que diz respeito à falha no fornecimento de água e a não integralização da estruturação do
referido residencial conforme a oferta. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.5.21 Procedimento Investigatório Criminal nº 15/2019 (SIMP nº 000412-310/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: suposto crime de estelionato, devido ao grande número de processos envolvendo fraude contra consumidor idoso. Declínio de
atribuições. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.22 Inquérito Civil SIMP nº 001752-100/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: apuração dos fatos relacionados à
carência da estrutura física, bem como dos equipamentos mínimos necessários ao bom funcionamento das funções do Conselho Tutelar de São
José do Peixe-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6 Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.1 Procedimento Preparatório nº 11/2018 (SIMP nº 000238-174/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: apurar notícia
de possível abuso sexual. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.2 Inquérito Civil nº 16/2018 (SIMP nº 001318-105/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oeiras. Assunto: apurar a efetiva
prestação de serviços (func. Fantasma) do servidor Edivaldo de Oliveira Borges naquele órgão municipal. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.3 Inquérito Civil SIMP nº 000167-151/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Beneditinos. Assunto: improbidade administrativa - violação aos
princípios administrativos (desvio de função). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relator:
Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).|
2.6.4 Inquérito Civil SIMP nº 000054-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pelo município de Francisco Ayres - PI 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
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seja o caso. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
(substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.5 Inquérito Civil nº 007/2018 (SIMP nº 000776-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso. Assunto: averiguar possível
descumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011) pelo Poder Legislativo do município de Elesbão Veloso. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a
Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.6 Inquérito Civil SIMP nº 000014-065/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação de impossibilidade do
cumprimento das determinações contidas na lei nº 12.994/2014. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Antenor Filgueiras Lôbo Neto.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.7 Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP nº 000077-097/2016). Origem: Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária. Assunto: apurar possíveis danos
ambientais relativos a desmatamento, consistente na retirada de madeiras, dentre elas Jatobá, Angelim, Ypê e outras, para fins comerciais e
utilização em carvoarias, em área localizada às margens do Rio Gurgueia nas proximidades do Assentamento Brejo dos Autos (entre as Datas
Ema, Corrente e Autos), que compreende os municípios de Bom Jesus, Currais, Santa Luz-PI, supostamente praticado pelo Sr. José Hélio
Santiago. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo
a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.8 Inquérito Civil nº 125/2017 (SIMP nº 000105-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
na obra de asfaltamento entre os limites dos municípios de Teresina e Altos realizado pela construtora Múltipla. Declínio de atribuição. Promotor
de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus
Marques).
2.6.9 Inquérito Civil nº 10/2018 (SIMP nº 000199-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: promoção de eventos
culturais e peças publicitárias com audiodescrição e janela de libras. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo
Almeida. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.10 Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP nº 000013-174/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: apurar notícia de recusa
injustificada por fornecimento de energia elétrica para a localidade Cantinho pela Companhia Energética do Piauí - CEPISA. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra.
Teresinha de Jesus Marques).
2.6.11 Procedimento Preparatório nº 04/2014 (SIMP nº 000495-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: verificar as
condições de funcionamento do Programa Mais Médicos, em particular os aspectos relativos à moradia e alimentação. Promotor de Justiça:
Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.12 Inquérito Civil SIMP nº 000008-172/2018. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: poluição ambiental - condomínio
Sigefredo Pacheco III. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
(substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.13 Inquérito Civil nº 17/2012 (SIMP nº 000427-172/2015). Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: poluição ambiental Panificadora Moderna. Promoção de arquivamento. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.14 Inquérito Civil nº 20/2015 (SIMP nº 000052-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: referente aos atos de
improbidade administrativa praticados pela médica do Hospital Regional Justino Luz sra. Saara Jane Santos Batista Lustosa. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra.
Teresinha de Jesus Marques).
2.6.15 Procedimento Preparatório SIMP nº 000003-172/2019. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: descaracterização de
fachada de imóvel com arquitetura histórica no centro de Teresina, em frente ao prédio da PGJ-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.16 Procedimento Preparatório SIMP nº 000005-172/2017. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente possibilidade de instalação do núcleo de combate aos crimes ambientais. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.17 Inquérito Civil nº 08/2017 (SIMP nº 000695-150/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: acompanhar a
implementação da rede de atenção básica psicossocial ofertada pelo sistema único de saúde no âmbito do município de Demerval Lobão.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
(substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.18 Inquérito Civil SIMP nº 000265-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar ausência de licitação,
município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.19 Inquérito Civil nº 002/2018 (SIMP nº 000002-034/2018). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: direito a moradia.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra.
Teresinha de Jesus Marques).
2.6.20 Inquérito Civil nº 25/2017 (SIMP nº 000194-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar possíveis atos de
improbidade administrativa praticados pelo ex-prefeito de Geminiano-PI, Jânio Jader de Sousa Borges, no exercício financeiro de 2013.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a
Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.21 Inquérito Civil nº 012/2014 (SIMP nº 000158-201/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: notícia de contratação
de servidores sem concurso público em Cristino Castro. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relator:
Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.22 Inquérito Civil nº 21/2018 (SIMP nº 000054-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: apurar possível ato
de improbidade administrativa pelo prefeito de São Pedro do Piauí, no que tange a repasse ao Poder Legislativo Municipal. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra.
Teresinha de Jesus Marques).
2.6.23 Inquérito Civil nº 151/2018 (SIMP nº 000028-096/2016). Origem: Promotoria de Justiça Regional de São Raimundo Nonato. Assunto:
apurar e investigar a contratação indevida de professores substitutos sem o processo seletivo adequado, apontada pelo Tribunal de Contas,
exercício financeiro de 2009, a partir de documentação encaminhada pelo Ministério Público Federal. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus
Marques).
2.6.24 Inquérito Civil nº 01/2019 (SIMP nº 000306-214/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades na
UTI do Hospital Infantil Lucídio Portela. Promoção de arquivamento.Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.25 Inquérito Civil SIMP nº 000044-065/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: poluição sonora. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra.
Teresinha de Jesus Marques).
2.6.26 Inquérito Civil SIMP nº 000064-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - risco geológico no
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município de Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
(substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.27 Inquérito Civil SIMP nº 000204-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar se a despesa total da
Câmara atingiu o limite de 7,08%, Câmara Municipal de Conceição do Canindé-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de
Jesus Marques).
2.6.28 Procedimento Preparatório nº 005/2019 (SIMP nº 000383-150/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: apurar
as medidas adotadas pela ADAPI frente a peste suína no município de Lagoa do Piauí/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita
de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de
Jesus Marques).
2.6.29 Inquérito Civil nº 033/2017 (SIMP nº 000082-034/2017). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível abuso de
direitos humanos ocorrido na comunidade terapêutica da Casa do Oleiro. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
2.6.30 Inquérito Civil nº 04/2017 (SIMP nº 000319-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro. Assunto: vulnerabilidade social e
poder familiar em relação à criança C.E.B.S.S. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Rafael Maia Nogueira. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira (substituindo a Conselheira Dra. Teresinha de Jesus Marques).
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.1.1 Memorando nº 367/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica Relatório Circunstanciado do PA (SIMP nº
000008-004/2019), com objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público e a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA.
3.1.2 Ofício nº 317/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 37/2018 (SIMP nº 000082-003/2018),
para acompanhamento de TAC.
3.1.3 Ofício nº 305/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 33/2018 (SIMP nº 000078-003/2018),
para acompanhamento de TAC.
3.1.4 Ofício nº 319/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 18/2018 (SIMP nº 000049003/2018), sobre cobrança indevida referente a parcela de condomínio adimplente pela mesma, por parte da Administradora Predial de
Condomínio LTDA.
3.1.5 Ofício nº 313/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 41/2018 (SIMP nº 000089-003/2018),
para acompanhamento de TAC.
3.1.6 Memorando nº 464/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF Nº 072/2019 (SIMP nº 000132030/2019), com objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto ao atendimento prestado por um profissional da UBS- Esplanada, bem como
obter informações quando a possível falta de insumo médico destinado a realização de exames.
3.1.7 Memorando nº 465/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 073/2019 (SIMP
nº 000131-030/2019), com a finalidade de apurar demora injustificada para a realização de consulta com médico Neuropediatra, através da Rede
Pública Municipal de Saúde.
3.1.8 Memorando nº 451/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF Nº 101/2019 (SIMP nº 000254156/2019), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no atendimento dispensado a paciente através do Instituto Volta Vida.
3.1.9 Memorando nº 457/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF Nº 058/2019 (SIMP nº 000110030/2019), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades quanto a negativa de cobertura e atendimento a usuária do SUS na Rede de
Atenção Básica de Saúde de Teresina-PI.
3.1.10 Memorando nº 458/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
013/2019 (SIMP nº 000185-027/2018) em ICP, a fim de viabilizar a dispensação de bolsa de colostomia aos pacientes ostomizados, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde.
3.1.11 Memorando nº 461/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
007/2019 em ICP Nº 035/2019 (SIMP Nº 000074-030/2018), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto à demora para a marcação de
procedimento para colocação de prótese parciais maxilares removíveis.
3.1.12 Memorando nº 452/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
045/2019, com objetivo de apurar irregularidades na estrutura física de pessoal e de funcionamento da UBS Jacinta Andrade I, decorrente da NF
Nº 039/2019 (SIMP nº 000081-030/2019).
3.1.13 Memorando nº 463/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF Nº 071/2019 (SIMP nº 000130030/2019), a fim de viabilizar a realização de avaliação psiquiátrica a um paciente que apresenta comportamento agressivo e dependência
química, através da Gerência de Saúde Mental da FMS.
3.1.14 Ofício nº 285/2019. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de PA Nº 02/2018 (SIMP nº 000652019/2017), com objetivo de acompanhar as ações do Governo do Estado do Piauí, no que tange à implementação de sítios eletrônicos, sites e
demais mecanismos digitais, para produção de maior transparência, acesso e utilização de dados acerca dos atos administrativos e legislação
estadual.
3.1.15 Ofício nº 402/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 003/2019 (SIMP nº 000026182/2019), sobre transporte escolar.
3.1.16 Ofício nº 452/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento e ACP de ICP nº 06/2014 (SIMP nº 000123182/2017), sobre fiscalização.
3.1.17 Ofício nº 415/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento e ACP de ICP nº 026/2016 (SIMP nº 000151182/2017), sobre vendas de lotes na área do Parque Municipal de Pirapora, nas proximidades do curso do Rio Corrente.
3.1.18 Ofício nº 391/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 079/2017 (SIMP nº 000872182/2017), sobre improbidade administrativa.
3.1.19 Ofício nº 680/2019. Origem: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí -PI. Assunto: sobre manifestação tratando de elogio ao
desempenho profissional da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
3.1.20 Ofício nº 687/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 016/2018 (SIMP nº 000055-107/2018),
para acompanhamento de TAC realizado com o município de São Miguel do Fidalgo, com fito de adequar esta municipalidade a obrigatoriedade
do procedimento licitatório do transporte escolar.
3.1.21 Ofício nº 685/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 014/2018 (SIMP nº 000049-107/2018),
com objetivo de acompanhamento de TAC, cujo objeto é obrigatoriedade do procedimento licitatório do transporte escolar celebrado com o
município de São João da Varjota.
3.1.22 Ofício nº 678/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 556/2019 (SIMP nº 000148-107/2019),
com objetivo de apurar possíveis pagamentos indevidos sem procedimento licitatório, dispensa de licitação ou contrato temporário, na gestão
municipal do Prefeito e do Secretário de finanças.
3.1.23 Ofício nº 676/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório de ICP nº
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058/2019 (SIMP nº000179-107/2019), com objetivo de apurar possíveis irregularidades no objeto do Procedimento Administrativo nº 45/2019,
cujo objeto é o registro de preços para aquisição futura e parcelada de baterias automotivas e óleo lubrificante de petróleo para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras e suas Secretarias.
3.1.24 Ofício nº 380/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 038/2019
(SIMP nº 000037-109/2019), sobre medidas de proteção de menores.
3.1.25 Ofício nº 962/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP referente ao
ICP nº 187/2018 sobre improbidade administrativa.
3.1.26 Ofício nº 173/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 02/2017 (SIMP nº
000148-094/2017), crimes contra o patrimônio.
3.1.27 Ofício nº 314/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo de Auxílio nº 35/2019 (SIMP nº 000071-216/2019), processo sigiloso.
3.1.28 Ofício nº 544/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP referente ao ICP nº
025/2018 (SIMP Nº 000075-034/2018), sobre alimentação.
3.1.29 Memorando nº 460/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de NF nº 070/2019 (SIMP nº
000127-030/2019), sobre irregularidades quanto à falta de medicamentos no CAPS II Sul.
3.1.30 Memorando nº 471/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Preparatório
nº 028/2019 (SIMP nº 000174-030/2018), com objetivo de apurar irregularidades quanto à falta de medicamentos no Hospital de Urgência de
Teresina-HUT.
3.1.31 Memorando nº 469/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório
nº014/2019 em ICP nº 037/2019 (SIMP nº 000144-030/2018), com objetivo de apurar a situação de vulnerabilidade em que se encontra paciente
portadora de transtorno mental.
3.1.32 Memorando nº 468/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
046/2019, objetivando apurar irregularidades na não dispensação de passe livre à paciente que possui deficiência visual, decorrente da NF nº
041/2019 (SIMP nº 000084-030/2019).
3.1.33 Ofício nº 543/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 006/2019
(SIMP nº 000006-034/2019) em ICP nº 025/2019, que trata sobre Centro Esportivo Residencial Jan.
3.1.34 Memorando nº 472/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de NF nº 074/2019 (SIMP nº
000140-030/2019), com objetivo de apurar irregularidades quanto à falta de bolsas coletoras de Urostomia no Centro Integrado de Saúde Lineu
Araújo (CISLA)
3.1.35 Ofício nº 352/2019. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP referente ao ICP nº
62/2010 (SIMP nº 000049-025/2017), sobre prestação de contas.
3.1.36 Ofício nº 310/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 21/2018
(SIMP nº 000064-003/2018), acompanhamento de TAC.
3.1.37 Ofício nº 309/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 14/2018
(SIMP nº 000053-003/2018), para acompanhamento de TAC.
3.1.38 Memorando nº 185/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de ICP nº 02/2019 (SIMP nº 000057033/2019), com objetivo de apurar inadequação da estrutura física do CETI Dirceu Mendes Arcoverde, bem como o andamento da obra de
reforma do educandário.
3.1.39 Memorando nº 191/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
12/2019 (SIMP nº 000059-033/2019), com objetivo de apurar suposta negativa de matrícula de criança no CMEI Joel Mendes.
3.1.40 Memorando nº 189/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de ICP nº 03/2019 (SIMP nº 000058033/2019), com objetivo de apurar a falta de fornecimento de material escolar na E. M. Parque Itararé (Escolão).
3.1.41 Memorando nº 193/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF Nº 087/2019 (SIMP nº 000015340/2019), com objetivo de apurar denúncia sobre suposta situação de risco social em que se encontra criança.
3.1.42 Ofício nº 376/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica TAC entre 24ª e 32ª Promotorias de Justiça de
Teresina e a empresa Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA, para fins de realização do evento Garota Vip, dia 15 de Agosto de
Teresina-PI.
3.1.43 Ofício nº 546/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP referente ao ICP nº
025/2018, sobre locação, permissão, concessão.
3.1.44 Ofício nº 459/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo de Atividade Policial-GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo de Auxílio nº 021/2019 (SIMP nº 000126-225/2019), instaurado no âmbito do GACEP com fito de prestar auxílio ao
Promotor de Justiça da Promotoria de Barras.
3.1.45 Ofício nº 283/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 11/2019 (SIMP nº 000022003/2019), sobre denúncia de que o Cond. Ville D'leste, prejudicado com a queda de parte de muro em função do problema, já solucionado, de
derrame de efluentes dentro do condomínio Ville D'leste.
3.1.46 Memorando nº 195/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP referente aos ICPs
nº 29/2018; 30/2018; 34/2018; 41/2018; 46/2018 (SIMP nº 000065-033/2018), com objetivo de apurar suposta inadequação da estrutura física do
CEEP Ruy Leite Berger Filho, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma
do educandário. (SIMP nº 000066-033/2018), com objetivo de apurar suposta inadequação da estrutura física da U.E. Professora Adamir Leal,
bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº
000071-033/2018), com objetivo de apurar a inadequação da estrutura física da U.E. Sigefredo Pacheco, bem como acompanhar o andamento do
procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº 000078-033/2018), com objetivo de apurar a
inadequação da estrutura física da U.E. Professor Pires de Castro, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório
e da consequente obra de reforma do educandário. (SIMP nº 000083-033/2018), com objetivo de apurar a inadequação da estrutura física da
U.E. Professor Milton Aguiar, bem como acompanhar o andamento do procedimento administrativo licitatório e da consequente obra de reforma
do educandário.
3.1.47 Memorando nº 112/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunica ACP referente ao ICP (SIMP nº 000041065/2015), pleiteando a adequação do serviço público de esgotamento sanitário.
3.1.48 Ofício nº 361/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 68/2019 (SIMP nº 000173-140/2019),
com objetivo de averiguar paternidade.
3.1.49 Ofício nº 423/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 033/2017 (SIMP nº 000404182/2017), para fiscalizar a implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em Pedro II.
3.1.50 Ofício nº 161/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: comunica ACP referente ao ICP Nº 005/2019 (SIMP nº 000165195/2019), instaurado com finalidade de apurar atos de improbidade administrativa perpetrados pelo gestor da Cidade Pavussu/PI.
3.1.51 Ofício nº 323/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 04/2018
(SIMP nº 000032-003/2018), acompanhamento de TAC.
3.1.52 Ofício nº 326/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 38/2018
(SIMP nº 000083-003/2018), acompanhamento de TAC.
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3.1.53 Ofício nº 327/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 38/2018
(SIMP nº 000083-003/2018), acompanhamento de TAC firmado com o Infantário Espaço Kids, pois do contrário, o risco de descumprimento do
mesmo é vasto, resultando em prejuízos aos consumidores.
3.1.54 Ofício nº 328/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 02/2018
(SIMP nº 000030-003/2018), acompanhamento de TAC firmado com a Escola Cidadão Cidadã, pois do contrário, o risco de descumprimento do
mesmo é vasto, resultando em prejuízos aos consumidores.
3.1.55 Ofício nº 325/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº 32/2018
(SIMP nº 000077-003/2018), acompanhamento de TAC firmado com o Instituto Educacional Santa Filomena, pois do contrário, o risco de
descumprimento do mesmo é vasto, resultando em prejuízos aos consumidores.
3.1.56 Ofício nº 553/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 007/2019
(SIMP nº 000015-034/2019), que trata sobre respeito a identidade de gênero e orientação sexual de usuários da rede socioassistencial municipal.
3.1.57 Memorando nº 466/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de NF nº 43/2019 (SIMP nº
000087-030/2019), para apurar possíveis irregularidades sobre supostas cobranças médicas indevidas em listas de prioridades cirúrgicas no
Hospital Dirceu Arcoverde.
3.1.58 Ofício nº 355/2019. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 58/2010 (SIMP nº 000049025/2018), sobre atos de improbidade administrativa.
3.1.59 Ofício nº 555/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 023/2017 e ajuizamento de ACP
sobre penitenciária.
3.1.60 Ofício nº 554/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 010/2015 e ajuizamento de ACP
sobre não discriminação.
3.1.61 Ofício nº 551/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 017/2018 e ajuizamento de ACP
sobre não discriminação.
3.1.62 Ofício nº 549/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 017/2018 e ajuizamento de ACP
sobre utilização de bens públicos.
3.1.63 Ofício nº 378/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica TAC assinado entre a 32ª Promotoria de Justiça
de Teresina e a empresa Kalor Produções e Propaganda e Marketing LTDA, estabelecendo cláusulas para disponibilização de ingressos meia
entrada e meia entrada solidária para o evento Micarina 2019, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de Outubro, em Teresina-PI.
3.1.64 Ofício nº 377/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instaurado PA (SIMP nº 000125-004/2019), com objetivo
de acompanhar TAC assinado entre a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e a empresa Kalor Produções e Propaganda e Marketing LTDA,
referente á disponibilização de ingressos meia entrada e meia entrada solidária para o evento Micarina 2019, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de
Outubro, em Teresina-PI.
3.1.65 Memorando nº 477/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
047/2019, com objetivo de apurar possível negligência médica por parte dos profissionais do Hospital do Satélite no atendimento de menor.
3.1.65 Ofício nº 406/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 045/2019
(SIMP nº 000072-109/2019), visando aplicação de medidas de proteção à adolescente.
3.1.66 Ofício nº 710/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 060/2019 (SIMP nº 000182-107/2019),
com objetivo de apurar possível ato de nepotismo na nomeação de servidora para cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.1.67 Ofício nº 394/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 037/2019
(SIMP nº 000045-109/2019), para aplicação de medidas de menores.
3.1.68 Ofício nº 385/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 042/2019
(SIMP nº 000049-109/2019), para aplicação de medidas de menores.
3.1.69 Ofício nº 396/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 09/2019 (SIMP nº 001030-105/2019),
visando apurar ingresso e permanência de crianças e adolescentes, desacompanhados de seus pais ou responsável, me bailes e promoções
dançantes, boates e outros estabelecimentos impróprios para faixa etária, bem como a venda, fornecimento e /ou entrega de bebida alcoólica a
menores.
3.1.70 Ofício nº 713/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 48/2019 (SIMP nº 000154-107/2019),
com objetivo de apurar possíveis irregularidades no comércio clandestino de gasolina no município de São Miguel do Fidalgo/PI, por parte de
diversas pessoas que armazenam e revendem ilegalmente combustíveis em suas residências, em violação ao art. 6º, inciso I da Lei 8.078/90.
3.1.71 Ofício nº 977/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 85/2018 (SIMP nº
000175-096/2016), improbidade administrativa.
3.1.72 Ofício nº 351/2019. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 17/2010 (SIMP nº 000024025/2017), trata sobre contratação sem processo licitatório e contratação de prestadores de serviço na Secretaria de Segurança Pública do Piauí,
que gerou dano ao erário.
3.1.73 Ofício nº 421/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 037/2018
(SIMP nº 000587-182/2018) e ACP sobre fornecimento de medicamentos.
3.1.74 Ofício nº 367/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 80/2019 (SIMP nº 000122-140/2019),
com objetivo de averiguar fatos incertos na NF 71/2019 (SIMP nº 000122-140/2019), que dão conta de denúncia de ausência de saneamento
básico no bairro Piquizeiro.
3.1.75 Ofício nº 366/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 38/2019 (SIMP nº 000026-140/2019),
instaurado para averiguar a situação noticiada quanto a cobrança pretérita de faturas de energia devido a suposto defeito no medidor de energia.
3.1.76 Ofício nº 712/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 12/2019
(SIMP nº 000183-107/2019), para acompanhamento de TAC nº 04/2019, firmado nos autos do IC nº 03/2017, com fito de implementar o CAPS
AD no Município de Oeiras/PI.
3.1.77 Ofício nº 421/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de PA nº 044/2019 (SIMP nº 000036-109/2019),
com objetivo de aplicar medidas de proteção ao infante, visando que lhe sejam asseguradas condições para seu integral desenvolvimento, livres
de qualquer forma de violência.
3.1.78 Ofício nº 416/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de PA nº 046/2019 (SIMP nº 000068-109/2019),
situação e maus tatos e violência financeira a idoso.
3.1.79 Ofício nº 433/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 089/2017 (SIMP nº 000986182/2017) e ACP, sobre indisponibilidade do Portal da Transparência do Município de Milton Brandão.
3.1.80 Memorando nº 482/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Preparatório
nº 030/2019 (SIMP nº 000175-030/2018), com objetivo de apurar óbito de paciente, em decorrência de infecção da corrente sanguínea pela
bactéria Klebisiella Pneumoniae, no Hospital e Urgência de Teresina-HUT.
3.1.81 Memorando nº 481/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
029/2019 (SIMP nº 000003-030/2019), com objetivo de apurar irregularidades de cirurgia de paciente portadora de Bócio na Rede Pública
Municipal de Saúde.
3.1.82 Memorando nº 490/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
049/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades no encaminhamento de paciente ao Hospital do Buenos Aires sem prévia regulação
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através do sistema Gestor, decorrente da NF nº 045/2019 (SIMP nº 000089-030/2019).
3.1.83 Memorando nº 488/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
048/2019, objetivando apurar possíveis cobranças para realização da alocação de pacientes em fila de espera prioritária no Hospital Dirceu
Arcoverde II, decorrente da NF nº 043/2019 (SIMP nº 000087-030/2019).
3.1.84 Memorando nº 486/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de procedimento Preparatório nº
033/2019 (SIMP nº 000107-030/2019), objetivando apurar demora injustificada na marcação de procedimento cirúrgico de reconstrução do
trânsito intestinal.
3.1.85 Memorando nº 485/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 030/2018 (SIMP nº 000270030/2017), objetivando apurar informações relativas a inexistência de Atenção Básica à Saúde na região do Bairro Ilhotas.
3.1.86 Memorando nº 484/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
032/2019 (SIMP nº 000010-030/2019), objetivando apurar irregularidades quanto a demora na transferência de paciente entre hospitais da Rede
Pública Municipal de Saúde.
3.1.87 Memorando nº 483/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
031/2019 (SIMP nº 000013-030/2019), objetivando apurar inércia por parte da Rede Pública de Saúde Mental em propiciar tratamento para
usuário de álcool.
3.1.88 Memorando nº 196/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 81/2019 (SIMP nº 000085033/2019), aberta com objetivo de apurar suposta ausência de acompanhamento adequado à criança portadora de transtorno do espectro autista,
no CMEI Rebeca Ribeiro Nogueira.
3.1.89 Memorando nº 00520/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
82/2019 (SIMP nº 000111-027/2019), a fim de apurar irregularidades no fornecimento de alimentação para parturientes e acompanhantes da
Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.1.90 Ofício nº 561/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 026/2018
(SIMP nº 000101-034/2018), garantias constitucionais.
3.1.91 Ofício nº 562/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 009/2019
(SIMP nº 000017-034/2019), sobre inclusão no currículo oficial da rede de ensino do Município de Nazária/PI, a obrigatoriedade da temática
"História e Cultura AfroBrasileira".
3.1.92 Ofício nº 998/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 32/2018 (SIMP nº
00014-096/2018), com a finalidade de coibir o uso abusivo de instrumentos e/ou acústicos por pessoa físicas no Município de São Raimundo
Nonato.
3.1.93 Ofício nº 978/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 99/2018 (SIMP nº
000050-096/2016), com objetivo de investigar eventuais irregularidades supostamente praticadas pelo ex-prefeito do Município de São Braz do
Piauí, consistente na contratação irregular na empresa especializada em locação de veículos, ocorrida no ano de 2015 e ausência da devida
adesivação da frota municipal.
3.1.94 Memorando nº 0525/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 042/2019 (SIMP nº 000090027/2019), trata-se de notícia de fato registrada em razão de notícia amplamente veiculada na imprensa de que o Hospital Getúlio Vargas foi préselecionado pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, por meio do Projeto PROADI-SUS, para receber tutoria para
implantação do transplante hepático.
3.1.95 Ofício nº 985/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 03/2018 (SIMP nº
000029-097/2018), improbidade administrativa. ICP nº 04/2018 (SIMP nº 000030-097/2018) apurar omissão do Município de Dom Inocêncio e da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos- SEMAR-PI na adoção de medidas administrativas de prevenção ou minoração dos
riscos ambientais e sanitários decorrentes das atividades de cemitérios clandestinos ou que funcionem em desconformidades com Resolução
CONAMA nº 368/06. ICP nº 05/2018 (SIMP nº 000031-097/2018) apurar omissão do Município de Fartura do Piauí e da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hidrícos- SEMAR-PI na adoção de medidas administrativas de prevenção ou minoração dos riscos ambientais e
sanitários decorrentes das atividades de cemitérios clandestinos ou que funcionem em desconformidades com Resolução CONAMA nº 368/06.
ICP nº 06/2018 (SIMP nº 000032-097/2018) apurar omissão do Município de São Lourenço do Piauí e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidrícos- SEMAR-PI na adoção de medidas administrativas de prevenção ou minoração dos riscos ambientais e sanitários decorrentes
das atividades de cemitérios clandestinos ou que funcionem em desconformidades com Resolução CONAMA nº 368/06. ICP nº 07/2018 (SIMP nº
000033-097/2018), apurar omissão do Município de Bonfim do Piauí e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos- SEMAR-PI
na adoção de medidas administrativas de prevenção ou minoração dos riscos ambientais e sanitários decorrentes das atividades de cemitérios
clandestinos ou que funcionem em desconformidades com Resolução CONAMA nº 368/06. ICP Nº 08/2018 (SIMP nº 000034-097/2018) apurar
omissão do Município de São Braz do Piauí e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos- SEMAR-PI na adoção de medidas
administrativas de prevenção ou minoração dos riscos ambientais e sanitários decorrentes das atividades de cemitérios clandestinos ou que
funcionem em desconformidades com Resolução CONAMA nº 368/06. ICP nº 09/2018 (SIMP nº 000035-097/2018), meio ambiente.
3.1.96 Memorando nº 0533/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunica Recomendação Administrativa ao
Secretário de Estado da Saúde do Piauí, ao Diretor do HGV e ao Presidente da FEPISERH, para que providenciem a retomada das cirurgias de
transplantes de rins no HGV.
3.1.97 Memorando nº 0537/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
86/2019 (SIMP nº 000116-027/2019), a fim de apurar a quantidade insuficiente de sonares e aparelhos de cardiotocografia na Maternidade Dona
Evangelina Rosa.
3.1.98 Memorando nº 0527/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
85/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades no serviço de transporte de pacientes após alta hospitalar ofertada pela Maternidade Dona
Evangelina Rosa.
3.1.99 Memorando nº 0514/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
81/2019, a fim de viabilizar desinternação de paciente com alta hospitalar no Hospital Areolino de Abreu.
3.1.100 Memorando nº 0524/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
84/2019, a fim de apurar a produtividade dos médicos do hospital Getúlio Vargas.
3.2. OUTROS
3.2.1 E-DOC Nº 07010051132201948. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de ICPs Nº 99/2019 (SIMP nº
000171-088/2018), com objetivo de investigar suposto descumprimento de acordo judicial por parte do prefeito municipal de Santa Cruz do Piauí
sobre o Plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos municipais por meio de leis municipais 18/2015, 19/2015 e 20/2015.
ICP nº 106/2018 (SIMP nº 000178-088/2018), com objetivo de averiguar irregularidades em relação a funcionários contratados pela Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Piauí. ICP nº 10/2019 (SIMP nº 000147-088/2018), com objetivo de apreciar possível acúmulo ilegal de cargos
públicos. ICP nº 44/2017 (SIMP nº 000160-088/2015), improbidade administrativa. ICP nº 06/2018 (SIMP nº 000147-088/2015), prestação de
contas. ICP nº 08/2017 (SIMP nº 000102-088/2015), sobre representação cível e criminal contra o Prefeito de Dom Expedito Lopes/PI. ICP nº
22/2018 (SIMP nº 000126-088/2015), com objetivo de averiguar a existência de funcionários fantasmas na Prefeitura de Santana do Piauí. ICP nº
18/2019 (SIMP nº 000249-088/2018), processo sigiloso. ICP nº 17/2017 (SIMP nº 000140-088/2017), sobre prestação de contas. ICP nº 12/2018
(SIMP nº 000079-088/2016), sobre transporte de pessoas. ICP nº 08/2018 (SIMP nº 000186-088/2015), sobre prestação de contas. ICP nº
01/2017 (SIMP nº 000356-262/2018), sobre irregularidades na realização de concurso público do município de Santo Antônio de Lisboa. ICP nº
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131/2018 (SIMP nº 000153-088/2018), com objetivo de averiguar possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 05/2015, que trata da
aquisição de material permanente diverso, para a Câmara Municipal de Picos.
3.2.2 E-DOC Nº 07010051156201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 10/2018 (SIMP nº
000351-156/2018), sobre garantias constitucionais.
3.2.3 E-DOC Nº 07010051170201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 151/2019 (SIMP nº
000398-156/2019), improbidade administrativa.
3.2.4 E-DOC Nº 07010050993201917. Oriundo da 10ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP nº
000077-237/2019), sobre suposto ato de improbidade administrativa consistente no acúmulo irregular de salários/vencimentos no município de
Socorro do Piauí.
3.2.5 E-DOC Nº 07010050993201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000276085/2019), sobre falta de transporte escolar.
3.2.6 E-DOC Nº 07010051178201967. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000561085/2019), sobre providências da realização da 44ª EXPOCORRENTE.
3.2.7 E-DOC Nº 07010051180201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de NF (SIMP nº 000209085/2019), com objetivo de apurar denúncia sobre a construção de um imóvel em um beco público, no município de Cristalândia do Piauí.
3.2.8 E-DOC Nº 07010051184201914. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de ICP nº 25/2019 (SIMP
nº 000029-063/2019), processo sigiloso.
3.2.9 E-DOC Nº 07010051214201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 015/2019
(SIMP nº 000045-150/2019), sobre situação de risco e vulnerabilidade.
3.2.10 E-DOC Nº 07010051222201939. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 02/2019 (SIMP nº
000124-199/2019), sobre atos administrativos.
3.2.11 E-DOC Nº 07010051223201983. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 27/2019 (SIMP nº
000544-199/2019), sobre suposta pertubação do sossego público.
3.2.11 E-DOC Nº 07010051270201927. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: conversão de NF nº 01/2019 em
Procedimento Preparatório nº 11/2019, trata sobre irregularidades trabalhistas alusivas à jornada de trabalho dos servidores, não pagamento de
auxílio alimentação e local de repouso, relativos aos servidores lotados nas unidades de saúde do município de Piracuruca/PI.
3.2.12 E-DOC Nº 07010051301201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: conversão de NF em Procedimento
Preparatório º 17/2019 (SIMP nº 000351-283/2018), com objetivo de apurar situação de vulnerabilidade noticiada através do Relatório de Visita
Domiciliar elaborado pela Assistente Social do CREAS do Município de Santa Cruz dos Milagres. Instauração de Procedimento Preparatório nº
21/2019 (SIMP nº 000053-283/2018), com objetivo de apurar a prática de ilícitos criminais entre 2013 e 2016, na Administração Pública do
Município de São Félix do Piauí, bem como, averiguar a veracidade dos fatos, a responsabilidade pelos mesmos e as providências a serem
tomadas. Instauração de Procedimento Preparatório (SIMP nº 000083-283/2019), sobre pertubação do sossego alheio. Instauração de
Procedimento Preparatório nº 028/2019 (SIMP nº 000095-283/2018), sobre verificação acerca da execução do Programa Nacional de Gestão
Riscos e Resposta a Desastres. Procedimento Preparatório nº 34/2019 (SIMP nº 000257-283/2018), para apurar a necessidade de prestação de
atendimento de saúde a criança portadora de atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor, no Município de São Miguel de Baixa
Grande/PI.
3.2.13 E-DOC Nº 07010051309201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação dos seguintes
Procedimentos, PIC nº 001/2019 (SIMP nº 000680-191/2018), sobre suposto crime de violência doméstica. PIC nº 004/2019 (SIMP nº 000120191/2018), sobre suposto crime de Peculato. PIC nº 006/2019 (SIMP nº 000123-191/2018), sobre suposto crime de corrupção de menores e
participação em crime de furto.
3.2.14 E-DOC Nº 07010051325201915. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de IPC nº 042/2018
(SIMP nº 000515-060/2018), trata-se de notícia referente ao problema com fossas e dejetos, situação permanente e que tem sido agravada com
as fortes chuvas no Bairro Cariri.
3.2.15 E-DOC Nº 07010051328201932. Oriundo da Promotoria de Justiça de São Félix do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 27/2015
(SIMP nº 000130-283/2018), que visa apurar atos de improbidade administrativa cometidas pelo prefeito de São Miguel da Baixa Grande no
exercício 2001.
3.2.16 E-DOC Nº 07010051337201923. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de NF (SIMP nº 000632090/2019), sobre irregularidades no curso técnico de análises clínicas do Colégio Estadual Petrônio Portela- CEEP.
3.2.17 E-DOC Nº 07010051351201927. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 015/2019 (SIMP nº 000327-059/2019), para acompanhar situação de criança.
3.2.18 E-DOC Nº 07010051355201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: decisão de declínio de atribuição
de NF Nº 03/2019 (SIMP nº 000015-237/2019), que relata abuso de autoridade e violência institucional perpetrada por policiais militares.
3.2.19 E-DOC Nº 07010051355201988. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP
referente ao ICP (SIMP nº 000125-276/2017), por ato de improbidade administrativa.
3.2.20 E-DOC Nº 07010051390201924. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP
referente ao ICP (SIMP nº 000273-276/2017), por ato de improbidade administrativa.
3.2.21 E-DOC Nº 07010051396201918. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 139/2017 (SIMP nº
000087-088/2017), com objetivo de apurar possível falta de transporte escolar que atende alunos da Escola Normal de Picos.
3.2.22 E-DOC Nº 07010051397201946. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP
referente ao ICP (SIMP nº 000203-276/2017), para fins de apurar possível violação do princípio administrativo.
3.2.23 E-DOC Nº 07010051410201967. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF nº 31/2019 em
ICP nº 18/2019 (SIMP nº 000180-237/2019), improbidade administrativa.
3.2.24 E-DOC Nº 07010051412201956. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF nº 33/2019 em
ICP nº 20/2019 (SIMP nº 000182-237/2019), improbidade administrativa.
3.2.25 E-DOC Nº 07010051415201991. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF nº 29/2019 em
ICP nº 16/2019 (SIMP nº 000178-237/2019), improbidade administrativa.
3.2.26 E-DOC Nº 07010051420201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF nº 27/2019 em
ICP nº 14/2019 (SIMP nº 000176-237/2019), improbidade administrativa.
3.2.27 E-DOC Nº 07010051426201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF em ICP nº
14/2019 (SIMP nº 000186-237/2019), para apurar irregularidades de contratação de servidor sem concurso público no município de São
Francisco de Assis do Piauí nos anos de 204 a 2016.
3.2.28 E-DOC Nº 07010051427201914. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de PA nº 143/2017 (SIMP nº
000022-088/2016), tendo por objeto acompanhamento e fiscalização da gestão no Centro de Assistência Médica- Policlínica de Picos/PI.
3.2.29 E-DOC Nº 07010051434201916. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF nº 25/2019 em
ICP nº 12/2019 (SIMP nº 000174-237/2019), improbidade administrativa.
3.2.30 E-DOC Nº 07010051441201918. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 46/2018 (SIMP nº
000105-088/2018), com objetivo de averiguar irregularidades nos transportes escolares do município de Wall Ferraz/PI.
3.2.31 E-DOC Nº 07010051452201914. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 028/2019
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(SIMP nº 000293-060/2019), sobre restos de materiais de construção obstruindo via pública.
3.2.32 E-DOC Nº 07010051455201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP
nº 000179-237/2019), sobre improbidade administrativa.
3.2.33 E-DOC Nº 07010051464201922. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP
nº 000175-237/2019), sobre improbidade administrativa.
3.2.34 E-DOC Nº 07010051485201948. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP
nº 000181-237/2019), sobre improbidade administrativa.
3.2.35 E-DOC Nº 07010051486201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Assunto: conversão de NF em
ICP (SIMP nº 000177-237/2019), sobre improbidade administrativa.
3.2.36 E-DOC Nº 07010051528201995. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000081-081/2018), instaurado para apurar situação de risco de idoso em estado de vulnerabilidade a qual estaria
submetido.
3.2.37 E-DOC Nº 07010051423201936. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000247230/2018), instaurado para apurar situação de negligência no qual eram tratados idosos. PA (SIMP nº 000287-230/2018), instaurado com a
finalidade de regularizar a implantação de ensino especializado para menores portadores de necessidades especiais. PA (SIMP nº 001056230/2018), instaurado para apurar suposta vendas de bebidas alcoólicas e drogas em locais públicos do município de Inhuma/PI, ao redor de
escolas, praça públicas, pole esportivos, trailers e bares, para crianças e adolescentes. PA (SIMP nº 000399-230/2018), sobre idosa em situação
de risco. PA (SIMP nº 000480-230/2018), sobre situação de risco.
3.2.38 E-DOC Nº 07010051538201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 004-A/2018
(SIMP nº 000040-283/2018), com objetivo de investigar suposta ocorrência de ato de improbidade administrativa que teria sido praticados por exprefeito do Município de Prata do Piauí. ICP nº 07/2015 (SIMP nº 000066-283/2018), com objetivo de apurar denúncia de acúmulo de prestação
de serviços por médico nos municípios de Santa Cruz dos Milagres, Campo Maior e São Miguel do Tapuio. ICP Nº 003/2012 (SIMP nº 000102283/2018), tendo como objetivo apurar contratação de servidores públicos municipais sem prévio concurso público. ICP nº 08/2015 (SIMP nº
000124-283/2018), com objetivo de apurar denúncia de contratação de servidores públicos municipais sem prévio concurso público. ICP nº
13/2018 (SIMP nº 000140-283/2018), instaurado visando a implantação da Política Municipal Socioeducativa através da elaboração e
implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante estruturação de programas de atendimento em meio aberto.
3.2.39 E-DOC Nº 07010051550201935. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: ajuizamento de ACP referente ao
ICP (SIMP nº 000203-276/2017), improbidade administrativa. Ajuizamento de ACP referente ao ICP (SIMP nº 000125-276/2017) por improbidade
administrativa. Ajuizamento de ACP referente ao ICP (SIMP nº 000273-276/2017) por improbidade administrativa.
3.2.40 E-DOC Nº 07010051552201924. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº
000313-237/2018) e ACP por improbidade administrativa.
3.2.41 E-DOC Nº 07010051554201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP
por improbidade administrativa do ICP (SIMP nº 000363-237/2018).
3.2.42 E-DOC Nº 07010051557201957. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunica ajuizamento de ACP
por improbidade administrativa do ICP (SIMP nº 000189-237/2017).
3.2.43 E-DOC Nº 07010051559201946. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunica Recomendação nº 08/2019, com
objetivo de garantir os diretos constitucionais e legais mencionados e, especialmente, resguardar o direito do usuário do Sistema Único de Saúde,
bem assim garantir a existência de mecanismos que inibam irregularidades nos serviços executados pelo SUS.
3.2.44 E-DOC Nº 07010051562201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunica Recomendação Administrativa nº
10/2019, sobre resguardar os direitos dos usuários do SUS.
3.2.45 E-DOC Nº 07010051579201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de PIC Nº 023/2019,
sobre improbidade administrativa.
3.2.46 E-DOC Nº 07010051590201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 068/2019
(SIMP nº 000806-197/2019), sobre carta precatória ministerial.
3.2.47 E-DOC Nº 07010051592201976. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 159/2019 (SIMP nº
000415-156/2019), sobre possíveis irregularidades no atendimento de pessoas com necessidades especiais, uma vez que a Empresa Expresso
Barroso estaria violando o acesso (emissão de passagens de ônibus) ao serviço de transporte para as referidas pessoas (direito de ir e vir) no
município de Altos/PI.
3.2.48 E-DOC Nº 07010051458201975. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes Procedimentos
PA nº 42/2019 (SIMP nº 000124-090/2019), com objetivo de averiguar denúncia de agressões físicas à idosa. PA nº 68/2018 (SIMP nº 000195088/2018), com objetivo de apreciar o cumprimento de Recomendação nº 67/2016 do MPF pelo Município de Wall Ferraz/PI. PA nº 51/2017
(SIMP nº 000368-090/2017), tendo como objeto o acompanhamento e fiscalização da situação vivenciada por pessoas com deficiência. PA nº
25/2018 (SIMP nº 000387-090/2018), sobre requerimento de tratamento de saúde na Fazenda Esperança. PA nº 100/2019 (SIMP nº 000581090/2019), tendo por objeto requerimento de intervenção cirúrgica para paciente. PA Nº 73/2018 (SIMP nº 000773-086/2018), acompanhamento
de pessoa idosa. PA nº 109/2017 (SIMP nº 000946-090/2017), tendo como objeto acompanhar e fiscalizar a situação de risco e vulnerabilidade
vivenciada por idosa. PA nº 10/2019 (SIMP nº 001001-090/2018), sobre risco e vulnerabilidade de idoso. PA nº 01/2019 (SIMP nº 000478090/2018), sobre tratamento de saúde para dependente químico. PA nº 43/2019 (SIMP nº 000040-090/2019), sobre abuso financeiro e
negligência à idosa.
3.2.49 E-DOC Nº 07010051612201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000157101/2019), sobre tratamento oncológico para pessoa idosa.
3.2.50 E-DOC Nº 07010051632201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de PIC nº 19/2019,
possível prática de crime de denunciação caluniosa.
3.2.51 E-DOC Nº 07010051636201968. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000161101/2019), com objetivo de averiguar a existência de possível acumulação de cargos públicos no âmbito da administração pública do Município
de São João do Peixe.
3.2.52 E-DOC Nº 07010051632201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de PIC Nº 19/2019,
possível prática de crime de denunciação caluniosa.
3.2.53 E-DOC Nº 07010051657201983. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 03/2014,
instaurado para apurar notícia veiculada pelos moradores do bairro Mutirão II, de falta de abastecimento de energia elétrica e grande número de
"gambiarras" nos bairros Mutirão I e II.
3.2.54 E-DOC Nº 07010051658201928. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de PA nº 123/2019, com
objetivo de acompanhar e fiscalizar o fornecimento de energia elétrica no Município de Nazaré do Piauí, pela concessionária de serviços públicos
EQUATORIAL/CEPISA, bem como garantir a eficiência e regularização dos serviços prestados. PA nº 124/2019, com objetivo de acompanhar e
fiscalizar o fornecimento de energia elétrica no Município de Arraial do Piauí, pela concessionária de serviços públicos EQUATORIAL/CEPISA,
bem como garantir a eficiência e regularização dos serviços prestados. PA nº 125/2019, com objetivo de acompanhar e fiscalizar o fornecimento
de energia elétrica no Município de Francisco Ayres, pela concessionária de serviços públicos EQUATORIAL/CEPISA, bem como garantir a
eficiência e regularização dos serviços prestados. PA nº 127/2019, garantir o respeito aos direitos fundamentais de deficiente, bem como garantir
a sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da
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Administração Pública e da dignidade da pessoa humana.
3.2.55 E-DOC Nº 07010051665201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000173101/2019), instaurada com objetivo de averiguar violação do direito de usuária do SUS à realização de exames e transporte para Teresina por
parte do Município de Arraial-PI.
3.2.56 E-DOC Nº 07010051706201988. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000172101/2019), com objetivo de averiguar omissão do Município de ambulatorial com médico oftalmologista.
3.2.57 E-DOC Nº 07010051707201922. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Preparatório nº 02/2015 (SIMP nº 000172-101/2019) e ajuizamento de ACP por improbidade administrativa.
3.2.58 E-DOC Nº 07010051708201977. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: conversão de NF nº 04/2016 em
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000089-283/2018), com finalidade de obter informações sobre os problemas no fornecimento de energia
elétrica no Município de Prata do Piauí/PI. Conversão de Procedimento Preparatório de ICP em ICP nº 001/2018 sobre implementação de
Telecentros Comunitários no Município de São Félix/PI, voltados a atender as particularidades das pessoas portadores de necessidades
especiais. Conversão de Procedimento Preparatório de ICP em ICP nº 002/2018 sobre implementação de Telecentros Comunitários no Município
de São Miguel da Baixa Grande/PI, voltados a atender as particularidades das pessoas portadores de necessidades especiais. Conversão de NF
nº 02/2017 em Procedimento Administrativo, sobre elaboração de relatório social da situação de menor dando cumprimento ao despacho.
Conversão de NF nº 7/2016 (SIMP nº 000091-283/2018) em Procedimento Preparatório, sobre improbidade administrativa. Conversão de NF
(SIMP nº 000195-283/2018) em Procedimento Preparatório, sobre improbidade administrativa. Conversão de NF em PP nº 029/2019, para
apuração de supostas falhas/irregularidades cometidas pelo Prefeito de Prata do Piauí.
3.2.59 E-DOC Nº 07010051709201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 016/2015 (SIMP
nº 000116-283/2018), com objetivo de verificar se o Município de Santa Cruz dos Milagres conferiu destinação correta à madeira doada pelo
IBAMA. ICP nº 03/2015 (SIMP nº 000070-273/2018), com objetivo de apurar descumprimento da Lei Orgânica Municipal em razão do não
encaminhamento dos balancetes de prestação de contas à Câmara Municipal desde Janeiro de 2014.
3.2.60 E-DOC Nº 07010051714201924. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de NFs nº 155/2019
(SIMP nº 001059-310/2019), sobre acumulação indevida de cargos. NF nº 157/2019 (SIMP nº 001061-310/2019), sobre ausência de
abastecimento de água por caminhão pipa- localidade Raíz. NF nº 158/2019 (SIMP nº 001062-310/2019) sobre esgoto a céu aberto.
3.2.61 E-DOC Nº 07010051715201979. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000084101/2019), para acompanhamento de TAC.
3.2.62 E-DOC Nº 07010051716201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICPs nº 084/2018
(SIMP nº 000544-310/2018), com objetivo de fiscalizar interrupções contínuas de abastecimento de água em São João d Piauí. ICP nº 027/2018
(SIMP nº 000435-310/2018), apurar irregularidades apontadas pelo TCE na prestação de contas do Município de Pedro Laurentino no exercício
financeiro de 2010. ICP nº 059/2018 (SIMP nº 000414-310/2018) Inquérito Civil nº 042/2018 (SIMP 000461-310/2018); sobre prestação de
contas. Inquérito Civil nº 024/2018 (SIMP 000416-310/2018), sobre fiscalizar possíveis irregularidades no transporte escolar do Município de São
João do Piauí.
3.2.63 E-DOC Nº 07010051719201957. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de NF Nº 157/208 (SIMP nº
000411-156/2019), sobre maus-tratos de criança.
3.2.64 E-DOC Nº 07010051722201971. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 025/2018
(SIMP nº 000428-310/2018),
3.2.65 E-DOC Nº 07010051723201915. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000070101/2019),
3.2.66 E-DOC Nº 07010051725201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 24/2019
(SIMP nº 000539-150/2019), com objetivo de adotar medidas para regularizar publicações da Lei de Responsabilidade Fiscal- LFR do Município
de Lagoa do Piauí.
3.2.67 E-DOC Nº 07010051725201959. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 129/2019 (SIMP nº
000336-156/2019), sobre saúde.
3.2.68 E-DOC Nº 07010051730201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 004/2017 (SIMP
nº 000528-166/2017), com objetivo de acompanhar os feitos criminais contra réus presos.
3.2.69 E-DOC Nº 07010051733201951. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº
085/2019 (SIMP nº 001046-310/2019) e ajuizamento de demanda de improbidade administrativa.
3.2.70 E-DOC Nº 07010051734201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº
056/2018 (SIMP nº 000494-310/2019) e ajuizamento de demanda de improbidade administrativa.
3.2.71 E-DOC Nº 07010051742201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 109/2019 (SIMP nº
000288-156/2019), situação de risco e vulnerabilidade vivenciada por idosa.
3.2.72 E-DOC Nº 07010051743201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 12/2017
(SIMP nº 000366-168/2018), sobre situação de risco.
3.2.73 E-DOC Nº 07010051743201945. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA (SIMP nº 000144101/2019), sobre direitos de idosa.
3.2.74 E-DOC Nº 07010051774201947. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 18/2019 (SIMP nº
000316-208/2018), crimes de falsidade ideológica, falsificações de documentos públicos e associação criminosa.
3.2.75 E-DOC Nº 07010051784201982. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunica Recomendação nº 26/2019
(SIMP nº 000116-101/2019), ao Diretor-Geral do Hospital Regional Tibério Nunes e ao Estado do Piauí, na pessoa do Secretário Estadual da
Saúde - SESAPI, a adoção de todas as providências administrativas e técnicas necessárias para a garantia do pagamento dos profissionais da
saúde, com nota na pessoa jurídica, bem como o pagamento dos exames terceirizados conforme tabela SUS, somente após a formalização do
devido processo legal, sob pena de configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da lei.
3.2.76 E-DOC Nº 07010051789201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 01/2016 (SIMP nº
000045-088/2016), sobre irregularidades e violações aos direitos da pessoa humana na Penitenciária José de Deus Barros.
3.2.77 E-DOC Nº 07010051778201925. Oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 22/2019
(SIMP Nº 000527-150/2019), improbidade administrativa.
3.2.78 E-DOC Nº 07010051823201941. Oriundo da Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de NF (SIMP nº 000170101/2019), instaurado pra omissão do Hospital Regional Tibério Nunes- HRTN na realização do exame de Angiotomografia de pacientes que se
encontram internados no referido nosocômio.
3.2.79 E-DOC Nº 07010051846201956. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: instauração de PA nº 018/2019, sobre
irregularidades por parte de Supermercado Elizeu Martins por venda de produto com existência de corpo estranho no interior da embalagem que
encontrava lacrada.
3.2.80 E-DOC Nº 07010051857201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Preparatório nº 13/2018, sobre improbidade administrativa.
3.2.81 E-DOC Nº 07010051864201938. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 082/2019
(SIMP nº 000594-310/2019), sobre tutela. NF nº 090/2019 (SIMP nº 000635-310/2019), sobre guarda e revisão de alimentos. NF nº 080/2019
(SIMP nº 000592-310/2019), sobre licença maternidade.
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3.2.82 E-DOC Nº 07010051868201916. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de IC nº 104/2018 (SIMP nº
000176-088/2018), sobre averiguar possíveis benefícios concedidos ao suplente de Vereador pelo Prefeito de Santa Cruz do Piauí em troca de
apoio político.
3.2.83 E-DOC Nº 07010051872201984. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de PIC (SIMP nº 000344262/2018), sobre estelionato.
3.2.84 E-DOC Nº 07010051879201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de PIC nº 023/2019,
instaurado após representação do município de Campo Alegre do Fidalgo noticiando, em suma, que o município recebeu a quantia de R$
137.250,00 originária do convênio SISBMOB Nº 120102450000113002 do Ministério da Saúde,que tais recursos foram transferidos para a
empresa SILVA C. CONSTRUÇÕES-EPP, mas que o convênio foi cancelado em razão de irregularidades praticadas por ex-prefeito do município
e proprietário da empresa.
3.2.85 E-DOC Nº 07010051877201915. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunica TACs Nº 19/2019, sobre
improbidade administrativa. TAC nº 06/2019, improbidade administrativa.
3.2.86 E-DOC Nº 07010051885201953. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: conversão de NF em Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000325-161/2019), sobre fechamento da Escola Genovelino Alves Barbosa, na localidade Vereda Nova, município do
Morro do Chapéu/PI.
3.2.87 E-DOC Nº 07010051885201953. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº
34/2018 (SIMP nº 000024-096/2018), com objetivo de acompanhar e fiscalizar TAC nº 02/2014.
3.2.88 E-DOC Nº 07010051909201974. Oriundo da 55ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 02/2019 (SIMP nº
000002-251/2019), acompanhamento de requisições de instauração de Inquéritos Policiais do período de Janeiro a Julho de 2019, sobre suposto
crime de tráfico de drogas.
3.2.89 E-DOC Nº 07010051956201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento das seguintes NFs nº
038/2019 sobre ocorrência de contravenção penal. NF nº 036/2019 sobre ocorrência de crime de furto tentado. NF nº 030/2019 crime de furto. NF
nº 027/2019 ocorrência de crime de furto. NF nº 025/2019 crime de furto. NF nº 023/2019 crime de roubo. NF nº 024/2019 crime de furto
majorado.
3.2.90 E-DOC Nº 07010051959201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: instauração de PA nº 019/2019 com
finalidade de acompanhar e fiscalizar o andamento dos inquéritos policiais requisitados pelo Ministério Público à autoridade policial, em relação
ás Notícias de Fato bem como o andamento de todos os demais Inquéritos policiais que venham a ser requisitados até o final do ano de 2019.
3.2.91 E-DOC Nº 07010051962201975. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000059158/2015), para apurar improbidade administrativa na contratação de empresa sem licitação e sem efetiva prestação de serviço de aluguel de
veículos
3.2.92 E-DOC Nº 07010051972201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 62/2018 (SIMP nº 000592-267/2018), sobre acompanhamento de menor.
3.2.93 E-DOC Nº 07010051975201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 003/2019
(SIMP nº 000170-060/2019), criança em situação de vulnerabilidade.
3.2.94 E-DOC Nº 07010052026201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: instauração de PA nº 09/2019,
averiguação de paternidade.
3.2.95 E-DOC Nº 07010052048201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de PA nº 42/2019 (SIMP nº
000582-267/2019), visando acompanhar as ações desenvolvidas pelo Município de Isaías Coelho e sua Secretaria Municipal de Saúde, para dar
cumprimento à Recomendação nº 26/2016, expedida pelo Ministério Público Federal.
3.2.96 E-DOC Nº 07010052062201945. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de NF em ICP (SIMP
nº 000402-237/2019), irregularidades cometidas pelo Prefeito de Ribeira do Piauí em razão da contratação de servidores para exercício de cargo
comissionado sem haver previsão legal pra a investidura em tais cargos.
3.2.97 E-DOC Nº 07010052088201993. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento de NF nº 007/2019,
crimes contra a ordem tributária.
3.2.98 E-DOC Nº 07010052112201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 49/2019 (SIMP
nº 000556-201/2019), adolescentes em situação de risco.
3.2.99 E-DOC Nº 07010052005201966. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Carta Precatória (SIMP nº
000021-102/2019), sobre certidão de casamento.
3.2.100 E-DOC Nº 07010052129201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de PA nº 12/2019 (SIMP nº
000118-156/2019), processo sigiloso.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 02 DE OUTUBRO DE 2019.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ8442
PORTARIA PGJ/PI Nº 3027/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar junto a 1ª
Turma Recursal dos juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, durante o biênio 2015/2017, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de setembro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3028/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar junto a 2ª
Turma Recursal dos juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, durante o biênio 2015/2017, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de setembro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3029/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 2175/2019 para constar o seguinte: DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular
da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar junto a 1ª Turma Recursal dos juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, durante o
biênio 2017/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de setembro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3030/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 2175/2019 para constar o seguinte: DESIGNAR o Promotor de Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA,
titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar junto a 2ª Turma Recursal dos juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina,
durante o biênio 2017/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de setembro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3032/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ-PI nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves, de 01 a 30 de outubro de 2019, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de setembro de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 3079/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 01 a 20 de outubro de 2019, o gozo do saldo de 20 (vinte) dias de férias à Procuradora de Justiça ROSANGELA DE FÁTIMA
LOUREIRO MENDES, referentes ao 1º período do exercício de 2007, conforme PGA nº 19.21.0378.0000621/2019-68, de acordo com o Ato PGJ
nº 909/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3080/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 07 a 14 de outubro de 2019, 08 (oito) dias de licença para casamento ao Promotor de Justiça LUCIANO LOPES SALES, titular
da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente, de acordo com o inc. VII do art. 103 e do art. 109 da Lei Complementar n° 12, de 18 de dezembro de
1993.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3081/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 23 a 24 de setembro de 2019, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça FRANCISCA VIEIRA
E FREITAS LOURENÇO, Titular da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 23/09/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3082/2019
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ao Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina,, 03 (três) dias de
compensação para serem usufruídos no período de 23 a 25 de outubro de 2019, referentes ao plantões ministeriais realizados em 31 de agosto e
01 de setembro de 2019, conforme o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 02/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3083/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
Página 20

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 494 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2019 Publicação: Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019

RESOLVE
CONCEDER à Promotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO, Titular da Promotoria de Justiça de Guadalupe, 01 (um) dia de compensação
para ser usufruído em 30 de setembro de 2019, referente ao plantão ministerial realizado em 16 de agosto de 2014, conforme certidão expedida
pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 02/2019.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 30/09/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3085/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Ato
PGJ nº 713/2017, considerando a solicitação contida no Ofício nº 39/2019/APG, protocolo e-doc nº 07010056118201931,
RESOLVE
DESIGNAR a Subprocuradora-Geral de Justiça MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, na qualidade de Subprocuradora-Geral de Justiça e
os Promotores de Justiça RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO, CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES, RODRIGO
ROPPI DE OLIVEIRA, CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES e PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, na qualidade de
Secretária Geral, Chefe de Gabinete, representante da Corregedoria-Geral do Ministério Público, Assessora Especial de Planejamento e Gestão
e membro indicado pelo PGJ, respectivamente, bem como todos os Coordenadores Técnicos (área meio) desta Procuradoria Geral de Justiça e
os Coordenadores dos Centros Operacionais e PROCON/MPPI (área fim), para, sob a presidência da primeira e secretariado da Assessora
Especial de Planejamento e Gestão, constituírem Comissão Executiva do Planejamento Estratégico - CEPEI, revogando-se as Portarias PGJ/PI
nº 2347/2017 e 1019/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3086/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES 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 Procurador de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO, referentes ao 2º período do exercício de 2019, anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de outubro de
2019, conforme escala publicada no DEMPPI n° 309, de 12/12/2018, ficando os trinta dias de férias para fruição em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3089/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 12,
inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e em conformidade com o Ato PGJ nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça RAQUELDENAZARÉPINTOCOSTANORMANDO, titular da 18ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela 14ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 20 de outubro de 2019, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3090/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solitação do Centro de Estudos e Aperfeicoamento Funcional/CEAF, contida no ofício 70/2019-CEAF, protocolo E-Doc nº
07010057863201913,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, enquanto durar o evento, os membros, servidores e estagiários inscritos nos eventos a seguir relacionados:
a) Lançamento do projeto "Rede de Longevidade", dia 07 de outubro de 2019, de 8h30 às 12h30, no auditório do prédio do MPPI (zona leste),
promovido pelo CAODEC, em parceria com a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, 28ª Promotoria de Justiça de Teresina e CEAF;
b) Palestra "Terapias Holísticas e Saúde da Mulher", dia 18 de outubro de 2019, de 9h às 10h30, no auditório do prédio do MPPI (zona leste),
promovido pelo SQVT;
c) Palestra "Terapias Holísticas e Saúde da Mulher" e "Organização do Ambiente de Trabalho e os Reflexos na sua Vida e Saúde", dia 08
de outubro de 2019, de 8h às 9h30, na sede das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3091/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 227 da Constituição Federal estabelece o princípio da prioridade absoluta à garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes;
CONSIDERANDO que o art. 139, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012,
estabelece que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4
(quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial;
CONSIDERANDO que a fiscalização do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares é atribuição do Ministério Público;
CONSIDERANDO o deferimento de pedidos formulados por Promotores de Justiça;
RESOLVE
DESIGNAR os membros, servidores e estagiários relacionados no Anexo I desta portaria para auxiliarem o Promotor de Justiça no exercício das
atividades relacionadas à fiscalização do processo unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, no dia 6 de outubro de 2019, nas
comarcas listadas e respectivos termos judiciários, em regime de plantão presencial, concedendo-lhes 02 (dois) dias de folga para fruição ulterior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR - 2019
MEMBROS E SERVIDORES QUE ATUARÃO NO DIA DO PLEITO
ORDE
M

MUNICÍPIOS

P R O M O T O R
SOLICITANTE

I N D I C A Ç Ã O
SERVIDORES/MATRÍCULA

1

TERESINA

LUIZ GONZAGA REBELO
FILHO

1. Layla Catarina Leônidas

2

PICOS;
DOM EXPEDITO LOPES; SANTANA;
SUSSUAPARA; GEMINIANO;
AROEIRAS DO ITAIM
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ; FRANCISCO SANTOS;
MONSENHOR HIPÓLITO; SANTO ANTÔNIO DE
LISBOA;
SANTA CRUZ;
WALL FERRAZ;
PAQUETÁ;
BOCAINA;
SÃO LUÍS
SÃO JOÃO DA CANABRAVA

ITANIELI ROTONDO SÁ

1. RHAYLLAN FEITOSA ARAÚJO MATRÍCULA 2065
SUBSTITUINDO VANESSA CRISTINA DE
LIMA VERÍSSIMO SILVA - MATRÍCULA
15258;

3

ELESBÃO VELOSO; FRANCINÓPOLIS; VÁRZEA
GRANDE; BARRA D'ALCANTÂRA; TANQUE

FRANCISCO DE ASSIS
R. DE SANTIAGO
JÚNIOR

1. LARISSA MARIA SOARES MARTINS;
2. JHONMERIO MOURA E SILVA;
3. MARIA KATIA LOPES MADEIRA RECEPCIONISTA

4

MANOEL EMÍDIO; BERTOLÍNIA, SEBASTIÃO LEAL;
ELISEU MARTINS E COLÔNIA DO GURGUEIA

REGIS DE
MARINHO

MORAIS

1. RONALDO MATOS PINHEIRO MATRÍCULA 16288;
2. ANDREONNY ALVES MESSIAS MATRÍCULA 15252

5

NAZÁRIA

JOSELISSE
CARVALHO

NUNES

6

BARRO DURO; PASSAGEM FRANCA; SÃO MIGUEL
DA BAIXA GRANDE; SÃO FÉLIZ; SANTA CRUZ DOS
MILAGRES E PRATA DO PIAUÍ

ARI MARTINS ALVES
FILHO

1. ROZIMÉLIA FURTADO DE LIMA MATRÍCULA 15550

ROBERTO MONTEIRO
CARVALHO

1. MILENE DOS SANTOS NUNES MATRÍCULA 15319;
2. LUANA CRISTINA BARBOSA ROCHA MATRÍCULA 15537;
3. SALVADOR ALVES ROCHA MATRÍCULA 142

7

CRISTINO CASTRO;
SANTA LUZ; PALMEIRA DO PIAUÍ; ALVORADA DO
GURGUÉIA

D E

1. KÉZIA PINHEIRO DINIZ - MATRÍCULA
15197;
2. FÁBIA DE BRITO LIMA - MATRÍCULA
15490

8

BOA HORA; BARRAS E CABECEIRAS DO PIAUÍ

GLÉCIO PAULINO
SEBÚBAL DA CUNHA E
SILVA

1. ERICA MICAELE DA SILVA
NASCIMENTO - MATRÍCULA 15224;
2. FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA
SILVA - MATRÍCULA 388;
3. LINDINALVA DE MOURA SILVA MATRÍCULA 15374;
4. WESLEY ALVES RESENDE MATRÍCULA 15305;
5. JANDERSON WELLINGTON SOUSA
CLEMENTE - MATRÍCULA 15305;
6. DOMINGOS FAUSTINO DE SOUSA
(MATRÍCULA 0034891 - PMPI)

9

ITAUEIRA

FRANCISCO DE ASSIS
RODRIGUES
DE
SANTIAGO JÚNIOR

1. BÁRBARA CONCEIÇÃO MELO DA
SILVA NUNES - MATRÍCULA 15439;
2. FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
JÚNIOR - MATRÍCULA 15209

10

ILHUMA E IPIRANGA DO PIAUÍ

PAULO MAURÍCIO
ARAÚJO GUSMÃO

1. TIARA DE CARVALHO OLIVEIRA MATRÍCULA 15311;
2. THAYS DE MOURA AMORIM MATRÍCULA 15627

11

SÃO PEDRO; AGRICOLÂNDIA; SÃO GONÇALO;
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES; ANGICAL; JARDIM
DO MULATO

Nilsen Silva Mendes Lima

1 . RODRIGO MORAIS LEITE MATRÍCULA 15186;
2. BRENDO ROGER CARVALHO SILVA MATRÍCULA 15612

12

ÁGUA BRANCA

MÁRIO ALEXANDRE
COSTA NORMANDO

1. ALDO RANGEL ALVES DE SOUSA
LOPES - MATRÍCULA 15640;
2. EDUARDO RIBEIRO LOPES Página 22
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MATRÍCULA 398;
3. ANA CAROLINA DE ARAÚJO SILVA MATRÍCULA 15372

13

14

ALTOS

CAMPO MAIOR;
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ;
JATOBÁ DO PIAUÍ; SIGEFREDO PACHECO;

MÁRCIA AIDA DE LIMA
SILVA

1. ALANNA BRUNA PAIXÃO DE SOUSA MATRÍCULA 15616;
2. TALYNE DE CARVALHO SOARES
CARNEIRO - MATRÍCULA 15217

CEZARIO DE SOUSA
CAVALCANTE NETO

1. ARIEL IBIAPINA LOYOLA
SUBSTITUINDO MARISA OLIVEIRA
PEREIRA - MATRÍCULA 15571;
2. MANOEL BEZERRA LIMA NETO;
3. EVANDO GOMES MARTINS MOTORISTA;
4. ANTÔNIA ERISVÂNIA CARVALHO
SOARES - TERCEIRIZADA;

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3092/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no protocolo E-DOC nº 07010057929201959,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor SIDNEY FEITOSA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Ministerial - Área Controle Interno,
matrícula nº 252, para responder pela Controladoria Interna, no período de 25 de setembro a 04 de outubro de 2019, com efeitos retroativos ao
dia 25 de setembro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3093/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no protocolo E-DOC nº 07010057959201965,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para realizar vistoria na localidade Curral Velho, zona rural do Município de
Campo Alegre do Fidalgo, dias 17 e 18 de outubro de 2019, bem como realizar perícia ambiental na localidade Corrente de Matões e na
localidade São Gonçalo, ambos na zona rural de Bom Jesus, dias 24 e 25 de outubro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3094/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na Notícia de
Fato nº 000232-046/2019, em razão de suspeição arguida pelo Promotor de Justiça Sávio Eduardo Nunes de Carvalho, revogando-se a Portaria
PGJ/PI nº 2944/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3096/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas audiências
de atribuição da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 04 de outubro de 2019, na 6ª Vara Criminal de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3097/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE:
1. NOMEAR, em caráter efetivo, no cargo abaixo discriminado, o candidato constante no Anexo Único da presente portaria, habilitado
em concurso público, do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí.
2. A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação deste ato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí.
ANEXO ÚNICO
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA SAÚDE - ESPECIALIDADE MEDICINA, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

CPF

NOME DO CANDIDATO

5

008.798.263-39

VIVIANE MARTINS ALMEIDA POMPEU

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça, Teresina-PI, 02 de outubro de 2019
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Página 23

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 494 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2019 Publicação: Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019

Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 3098/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
homologação do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva em cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
1. TORNAR SEM EFEITO a nomeação, no cargo abaixo discriminado, do candidato constante no Anexo Único da presente portaria,
habilitado em concurso público e nomeado por meio da Portaria PGJ nº 2611/2019 publicada no DOEMPPI nº 441 de 26 de agosto de
2019, por perda do prazo para posse, nos termos do art. 14, § 6 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994.
ANEXO ÚNICO
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA SAÚDE, ESPECIALIDADE: MEDICINA, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

4

10017824

GERSON DOS SANTOS

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3105/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, Dra. CARMELINA MARIA MENDES 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 09 de outubro de 2019;
O início do estágio será no dia 10 de outubro 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
017

0043

OLGA FERNANDA MOREIRA ARRAIS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3106/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, Dra. CARMELINA MARIA MENDES 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 14/2019 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 09 de outubro de 2019;
O início do estágio tem data prevista para o dia 10 de outubro 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: ADMINISTRAÇÃO
009

0611

LEONARDO MODESTO DE MELO SAMPAIO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3107/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, Dra. CARMELINA MARIA MENDES 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 14/2019 na Coordenadoria de Recursos
Humanos, na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, até o dia 09 de outubro de 2019;
O início do estágio será no dia 10 de outubro 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
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035

0106

CECÍLIA NUNES FERREIRA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 02 de outubro de 2019.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI8436
PORTARIA Nº 013/2019
Objeto: acompanhar o cumprimento dos Acordos de Não Persecução Penal nº 011/2019, 012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019 e 016/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, respondendo pela 1ª Promotoria
de Justiça de Piracuruca, no exercício de suas atribuições constitucionais e institucionais, especialmente com esteio nos arts. 127, caput, 129, I,
da Carta da República, e art. 8º, I e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017 (regulamenta a instauração e o trâmite de Notícias de Fato e de
Procedimentos Administrativos) e:
CONSIDERANDO que o artigo 127, caput, 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 o Ministério Público é o titular da ação penal pública, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO outras formas de resolução de conflitos, como a disposta na Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional da Justiça
referente à Justiça Restaurativa que inaugura modelo processual diverso do proposto no Código de Processo Penal, mitigando, de determinada
forma, o princípio da obrigatoriedade da ação penal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18 da Resolução nº 181/2017 CNMP (que disciplina o Procedimento Investigatório Criminal do Ministério
Público), alterada pela Resolução nº 183/2017 do mesmo Egrégio Conselho, que regulamenta o Acordo de Não Persecução Penal nos "delitos
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento";
CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Policial nº 001.928/2019 (processo nº 0000290-69.2019.8.18.0067), no bojo do qual Francisco de
Assis da Silva, Reginaldo de Aguiar Cunha, Raylson Gomes de Resende, Domingos Gomes de Oliveira, Luiz Paulo Gomes Cerqueira e Francisco
das Chagas Gomes foram indiciados pelo crime de receptação, art. 180, caput, do CPB, foi firmado Acordo de Não Persecução Penal entre o
Ministério Público Estadual e os referidos indiciados, tendo sido tais acordos homologados pelo MM. Juiz desta Comarca;
CONSIDERANDO que o art. 8º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, estabelece que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; [...] IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que no caso de Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos de inquérito policial, faz-se necessário a instauração de
Procedimento Administrativo - PA, para acompanhamento do efetivo cumprimento dos termos estabelecidos;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 010/2019, com a finalidade de acompanhar o cumprimento dos Acordos de Não
Persecução Penal firmados entre o Ministério Público Estadual e os senhores Francisco de Assis da Silva, Reginaldo de Aguiar Cunha, Raylson
Gomes de Resende, Domingos Gomes de Oliveira, Luiz Paulo Gomes Cerqueira e Francisco das Chagas Gomes, determinando, assim, as
seguintes diligências:
1 - Junte-se ao presente procedimento os Termos de Acordo de Não Persecução Penal nº 011/2019, 012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019 e
016/2019, e cópia da decisão judicial que os homologou;
2 - Remeta-se, via e-mail, cópia desta portaria para o CSMP/PI, CAOCRIM, e para a devida publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
3 - Registre no SIMP e em livro próprio.
Piracuruca/PI, 1º de outubro de 2019.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 004/2019
Portaria nº 014/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, com esteio nos arts. 127 e 129, da Constituição
Federal, c/c art. 1º e seguintes da Resolução CNMP nº 181/2017, que regulamenta a instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais pelo
Ministério Público;
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução nº 181 do CNMP estabelece que "o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e
desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e
terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de
propositura, ou não, da respectiva ação penal";
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI remeteu a este órgão ministerial cópias integrais do Procedimento
Administrativo nº 14/2016, que tem como objetivo apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-prefeito do município de
Piracuruca, Raimundo Vieira de Brito, em razão da nomeação, em novembro de 2011, da Srª Maria Luzia dos Santos Pinho para o cargo em
comissão de assistente de apoio, controle e tramitação de documentos, sem que a mesma tenha prestado os serviços inerentes ao cargo;
CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato nº 014/2019, no âmbito desta 1ª Promotoria de Justiça, cujo escopo é apurar a prática de
crime contra a Administração Pública pelos noticiados Raimundo Vieira de Brito e Maria Luzia dos Santos Pinho;
CONSIDERANDO que é crime de peculato, previsto no art. 312, caput, do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
CONSIDERANDO, por fim, que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para o oferecimento de denúncia, o que não se mostra
viável no bojo de Notícia de Fato, destinada tão-somente à realização de diligências preliminares;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 014/2019 no Procedimento Investigatório Criminal nº 004/2019, determinando:
1 - Sejam procedidas as alterações necessárias à identificação do procedimento, tais como capa, numeração adequada das folhas e do PIC;
2 - Seja comunicada a instauração do PIC ao Conselho Superior do MPPI e ao CAOCRIM, com cópia da portaria, por meio eletrônico;
3 - Seja registrada a instauração do presente PIC no livro competente e no SIMP.
Piracuruca/PI, 02 de outubro de 2019.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI8437
PORTARIA Nº 10/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 10/2019
(SIMP Nº 000849-199/2019 )
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da Promotoria de Justiça de Cocal, FRANCISCO TÚLIO
CIARLINI MENDES, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n°
7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que a Carta Magna expressamente garante em seu art. 198, inciso I o que: "as ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com
direção única em cada esfera de governo;"
CONSIDERANDO que de acordo com o inciso III do art. 17 da Lei 8.080/90 à direção estadual do SUS compete prestar apoio técnico e financeiro
aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
CONSIDERANDO que os municípios deverão contar com contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, conforme disposto no
inciso V do art. 4º da Lei nº. 8142/90 c/c o disposto no inciso II do art. 9º, do tópico Das Responsabilidades, do Anexo XXII da Portaria de
Consolidação nº. 2/2017, que atribui aos Estados a responsabilidade de destinar recursos do tesouro estadual para compor o financiamento
tripartite da atenção básica prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços de saúde;
CONSIDERANDO que o financiamento da assistência hospitalar deve realizar-se de forma tripartite, pactuado entre as três esferas de gestão, de
acordo com o disposto no art. 31 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 02/2017, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar
(PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS );
CONSIDERANDO que no âmbito da Política Nacional de Atenção Hospitalar do SUS compete às Secretarias Estaduais de Saúde, conforme
estabelece o art. 37, §2º, Anexo XXIV da PRC nº. 02/2017:
"I - coordenar, no âmbito estadual, a implantação, o monitoramento e a avaliação da PNHOSP, de forma pactuada na CIB e na CIR;
II - estabelecer, no Plano de Saúde Estadual ou do Distrito Federal, metas e prioridades para a organização da atenção hospitalar no seu
território;
III - estabelecer, de forma pactuada com os Municípios, o desenho da RAS, definindo os pontos de atenção hospitalar e suas atribuições;
IV -cofinanciar a atenção hospitalar, de forma tripartite;
V -estabelecer a contratualização dos hospitais sob sua gestão e realizar o monitoramento e avaliação das metas pactuadas no
instrumento contratual (...)"
CONSIDERANDO que os Estados devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da
arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios, conforme art. 6º da Lei Complementar nº.
141/2012;
CONSIDERANDO que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde deve ser realizado
segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológicas, demográfica,
socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades
regionais, segundo estabelece o art. 19 da LC nº. 141/2012;
CONSIDERANDO que as transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde serão
realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência
aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde, bem como, em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser repassados aos Fundos
de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais previstos no
inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento (art. 20, § único da LC nº. 141/2019);
CONSIDERANDO que os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de
recursos aos Municípios, pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, em comissão intergestores bipartite, e aprovadas pelo Conselho
Estadual de Saúde (§1º do art. 19 da LC nº. 141/2012);
CONSIDERANDO que integra o Plano Estadual de Saúde do Piauí 2016-2019 as Propostas Aprovadas na VII Conferência Estadual de Saúde CONFESPI, no EIXO IV. FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICO PRIVADO, que têm como diretriz "Garantir o cofinanciamento
estável, regular e sustentável das esferas federal e estadual para o SUS, aprimorando o acesso à regulação e à fiscalização da saúde
suplementar, com articulação da relação público-privado, geração de maior racionalidade e qualidade no setor saúde";
CONSIDERANDO que estão previstas nas metas do Plano Plurianual de Saúde do Piauí 2016-2019: apoiar técnica e financeiramente 100%
dos hospitais descentralizados para a gestão municipal, redimensionando seu perfil e inserção no sistema local de saúde e repassar
mensalmente incentivo financeiro aos 224 municípios, para fins de cofinanciamento estadual da atenção básica e secundária/especializada,
conforme pactuado em CIB;
CONSIDERANDO que a falta de repasses demonstra descumprimento dos dispositivos legais mencionados e contribui para a precariedade da
assistência prestada na Atenção Básica e incalculável prejuízo social aos usuários do SUS desses municípios;
CONSIDERANDO os constantes indicativos de paralisações dos serviços de saúde pelos dos profissionais de saúde, ocasionadas por atrasos
salariais, situação que causa prejuízos diretos à assistência aos pacientes que dependem do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO as informações de que o Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Saúde, não está repassando recursos públicos referentes
ao custeio dos hospitais (regionais, estaduais, de pequeno porte e unidades mistas de saúde) administrados pela SESAPI ou os de gestão
municipal;
CONSIDERANDO que a ausência de repasse do custeio aos referidos hospitais resulta em atrasos nos pagamentos dos vencimentos de
profissionais da saúde, com veementes indícios de paralisação dos serviços prestados nos hospitais de vários municípios piauienses;
CONSIDERANDO a relevância do serviço prestado e os reflexos que uma suspensão no atendimento pode causar à sociedade, privando-lhe do
direito fundamental à saúde, estatuído em nossa Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a permanência de tais atos viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), afrontando o
direito à vida, à saúde e à segurança (art. 5º, caput c/c art. 196, da CF), bem como violando um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, consistente na promoção do bem de todos (art. 5º, IV, da CF), princípios basilares do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que os fatos acima relatados, comprometem a regularidade administrativa, geram insustentabilidade da gerência do serviço
público, causam insatisfação nos servidores e dão azo à consequente má prestação dos serviços de relevância pública, pois violam todos os
princípios de índole constitucional (art. 37, caput, da CF), fazendo tábula rasa da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade
inerentes ao múnus administrativo;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007,que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e
tramitação do inquérito civil;
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público nº 10/2019, nos termos da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, tendo por objeto
apurar ausência ou atraso de repasse de recursos públicos, pela SESAPI, referentes ao custeio dos hospitais (regionais, estaduais, de
pequeno porte e unidades mistas de saúde), administrados pela SESAPI ou os de gestão municipal, que possam estar trazendo riscos à
regular prestação do serviço público de saúde na cidade de Cocal , que tem comprometido, sobremaneira, a atenção à saúde,
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DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e ao CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º da Resolução
nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail, publicações), 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.
Adotar providências necessárias no curso deste procedimento e, inicialmente:
4.1. Expedição de ofício ao Secretário(a) Estadual de Saúde e gestor do hospital Joaquim Vieira de Brito, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias
úteis:
a) informação e comprovação documental do repasse de custeio da SESAPI ao hospital Joaquim Vieira de Brito, os últimos 06 (seis) meses;
b) informação sobre eventual atraso no pagamento de profissionais da saúde, a título precário ou não, nos últimos 06 (seis) meses. Caso informe
pela regularidade dos pagamentos, que comprove por meio de documentos que demonstrem o repasse pela SESAPI ao hospital e o posterior
pagamento dos profissionais da saúde, nos últimos 06 (seis) meses;
c) informação e qualificação (banco, agência e número) da conta bancária pública que recepciona os valores referentes ao repasse do custeio
pela SESAPI;
d) relação dos funcionários que eventualmente se encontram com salários em atraso, quais os meses em atraso e quais os vínculos de trabalho
dos mesmos com o estabelecimento de saúde;
4.2. Dê-se ciência ao Conselho Municipal de Saúde solicitando, por oportuno, levantamento sobre o panorama salarial do pessoal lotado no
Hospital Joaquim Vieira de Brito;
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras Natalia de Oliveira Rocha e Tecla Pereira Barbosa Rodrigues, lotado(a)
nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para deliberações.
Cocal, 01 de outubro de 2019.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Cocal

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI8438
Inquérito Civil nº 065/2018
SIMP 000515-310/2018
Objeto: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE MERENDA
ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA
Investigado: GILSON CASTRO DE ASSIS
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR.
JOÃO COSTA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR CONSTAR IRREGULARIDADE NA
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
DE MERENDA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 04 de fevereiro de 2019, após a conversão de Notícia de Fato, mediante o recebimento
de representação do Vereador do Município de João Costa - José Francisco de Assis Magalhães - imputando ao Prefeito Municipal - Gilson
Castro de Assis - ato de improbidade administrativa em razão de supostas irregularidades na locação de veículos e contratação do serviço de
fornecimento de merenda escolar (fls. 03/16).
Resposta do investigado, após notificação, arguindo ausência de irregularidade e pugnando pelo arquivamento do procedimento, colacionando
documentos (fls. 27/115).
Após determinação desta Promotoria de Justiça, foram colacionadas aos autos cópias de peças dos procedimentos administrativos nºs
016064/2016, 002979/2016 e 005144/2016, que tramitaram perante o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (fls. 117/162).
Em razão de tramitar procedimento com o mesmo objeto em apuração - ICP 041/2018 - SIMP 000460/2018 (fls. 164/384).
De igual forma, foram juntadas cópias do Inquérito Civil nº 097/2018 - SIMP 000622-310/2018 por também versar sobre o tema objeto deste
procedimento (fls. 387/413).
Em seguida, foi promovida demanda judicial buscando o reconhecimento do ato de improbidade administrativa por constatar irregularidades
quanto à locação de veículos pela empresa AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (fls. 416/433v).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
1. QUANTO À APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE LOCADORA DE VEÍCULOS
Quanto a este tópico, vê-se que se que foi impetrada por esta Promotoria de Justiça demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do ex-gestor - processo judicial nº 0801114-82.2019.8.18.0135.
2. QUANTO À APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
No que se refere a esta suposta irregularidade, não vislumbramos quaisquer irregularidades, tampouco qualquer ato de improbidade
administrativa.
Registre-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí determinou inspeção in loco, tendo a Diretoria de Fiscalização da Administração
Municipal - DFAM registrado em seu relatório que:
"... Constatou-se, inicialmente, que, de fato, trata-se de uma empresa bem pequena, que, à primeira vista, não teria capacidade de fornecer um
volume grande. Porém, em conversa com o proprietário, este informou que, assim que solicitadas as mercadorias, adquire de seus fornecedores
e as entrega diretamente à Prefeitura. Assim, procedeu-se à visita em unidade escolar do Município, onde se contatou - mediante
verificação nas mercadorias e em conversa com os funcionários e alunos - aparente regularidade do fornecimento dos alimentos.
Claro que é estranho uma pequena padaria abastecer todas as escolas, porém, a explicação logística e a verificação in loco dos
alimentos afastou as suspeitas..." (Relatório de Fiscalização da DFAM - fls. 121v) - grifos acrescidos.
Portanto, entendemos faltar justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
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O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações
excepcionais, quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de
autoria desmentem a alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos
ilícitos, na defesa do interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o
impetrante. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, quanto ao fornecimento de merenda escolar, apurado no presente Inquérito Civil entendemos não haver justa causa para
continuidade do presente Inquérito Civil, sendo de rigor o seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí-PI, 1 de outubro de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 105/2019
SIMP 001212-310/2019
Objeto: APURAÇÃO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Investigado: PEDRO DANIEL RIBEIRO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 05/08/2019, para investigar a conduta da Sra. Pedro Daniel Ribeiro, após o
conhecimento de prestação de contas do Município de Campo Alegre do Fidalgo, referente ao exercício financeiro de 2013, que tramitou perante
o Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Diante da amplitude do objeto, este procedimento se restringiu as seguintes irregularidades apontadas no Acórdão do TCE: "pagamento de
juros e multas, no valor de R$ 3.584,23 (três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos, decorrentes de atraso no
pagamento de encargos sociais (INSS/GPS e PASEP) assumidas pelo governo municipal junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS"(fls. 03/05).
Após, foi procedida a juntada de documentos extraídos do Processo TC/02721/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (fls. 09/112).
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública por ato de improbidade administrativa - contra a investigada pelos fatos em
apuração (fls. 114/121v).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ressalto mais uma vez que o objeto do presente Inquérito Civil limita-se a verificar irregularidades praticadas pelo investigado sobre pagamento
de juros e multas, no valor de R$ 3.584,23 (três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos, decorrentes de atraso
no pagamento de encargos sociais (INSS/GPS e PASEP) assumidas pelo governo municipal junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do ex-gestor - processo judicial nº 0801146-87.2019.8.18.0135.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
judicial buscando o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, pelos fatos acima expendidos, o que faço com fulcro no art. 9º
da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP cópia
desta decisão e da petição inicial ajuizada.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 1 de outubro de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 101/2019
SIMP 001174-310/2019
Objeto: APURAÇÃO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Investigado: ROSILDA MARIA DE SOUSA AMORIM
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 31/07/2019, para investigar a conduta da Sra. Rosilda Maria de Sousa Amorim, após o
conhecimento de prestação de contas do Município de Campo Alegre do Fidalgo, referente ao exercício financeiro de 2013, que tramitou perante
o Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Diante da amplitude do objeto, este procedimento se restringiu as seguintes irregularidades apontadas no Acórdão do TCE: "realização de
despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservando
o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para aquisição de medicamentos"(fls. 03/05).
Após, foi procedida a juntada de documentos extraídos do Processo TC/02721/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (fls. 09/158).
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública por ato de improbidade administrativa - contra a investigada pelos fatos em
apuração (fls. 160/172).
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Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ressalto mais uma vez que o objeto do presente Inquérito Civil limita-se a verificar irregularidades praticadas pelo investigado sobre realização
de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada,
inobservando o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para aquisição de medicamentos.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do ex-gestor - processo judicial nº 0801149-42.2019.8.18.0135.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
judicial buscando o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, pelos fatos acima expendidos, o que faço com fulcro no art. 9º
da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP cópia
desta decisão e da petição inicial ajuizada.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 2 de outubro de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº002/2019
SIMP 000149-278/2019
Objeto: ALISTAMENTO ELEITORAL-TRANSPORTE DE ELEITORES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após expediente encaminhado a esta Promotoria de Justiça pelo Chefe do Cartório Eleitoral da 69ª
Zona, relatando que o Senhor José Vitor Azevedo Rodrigues, sob a responsabilidade da Sra. Mariana Rodrigues da Silva, estaria transportando
adolescentes em um veículo F.1000, de placa HOT-0083, para realizar alistamento eleitoral (fls. 03/13).
Em audiência realizada em 16 de setembro de 2019 (fls. 17/18), ficou constatado que o transporte dos adolescentes se deu gratuitamente, em
decorrência de "pedido de ajuda" de pessoas das localidades "Palmeiras" e "Guarani", tendo em vista não terem condições financeiras de arcar
com os custos do transporte e que não houve qualquer interesse político na conduta dos responsáveis por este transporte.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando os autos, verifica-se tratar-se de mera liberalidade do condutor em transportar pessoas de região carente (zona rural de Nova Santa
Rita), não se constatando quaisquer indícios de irregularidades. Ademais, verifica-se que a maioria dos conduzidos eram parentes do condutor e
de Mariana.
Assim sendo, entende-se que há fragilidade nos indícios que deram origem à presente apuração, não havendo qualquer ilícito eleitoral a ser
investigado.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao reexame, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Procurador Regional Eleitoral.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de outubro de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI8439
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000905-117/2019
Vistos, etc.
Trata-se de matéria veiculada em portal de notícias local, autuada como Notícia de Fato (NF) no SIMP 000-177/2019, na qual consta informação
de que o Sr. RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA, dolosamente, em flagrante afronta aos princípios que regem a Administração Púbica, não
disponibilizou cópia da ata da sessão extraordinária realizada no dia 30/08/2019, solicitada pela Vereadora FRANCISCA IRIS LIMA VERDE
RÊGO MOREIRA, antes de Decisão judicial (Processo 0800095-18.2019.8.18.0078).
Pela análise dos autos do Processo 0800095-18.2019.8.18.0078, resta verificada a inequívoca ofensa às normas e aos postulados
constitucionais da moralidade, honestidade, legalidade e lealdade administrativa, levadas a efeito pelo Sr. RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA,
Presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí/PI, e, de outro, a ofensa ao preceito legal entabulado art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, bem como ao constante no art. 32, I, da Lei de Acesso à Informação, configurando a ocorrência de conduta ímproba tipificada no art. 11,
caput, II e IV, da Lei n. 8.429/1992 (LIA).
Desta forma, foi determinado o pronto AJUIZAMENTO de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO contra o Presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí/PI, Sr. RAIMUNDO
NONATO SOARES LIMA, inscrito no CPF 411.764.053-49, residente e domiciliado na Rua Antônio Luiz, nº 773, Bairro Amando Lima, Valença do
Piauí/PI.
A ação foi ajuizada no dia 17/09/2019 (PROCESSO Nº 0800135-97.2019.8.18.0078), conforme comprovante de interposição juntado aos autos.
À vista do exposto, proposta a demanda no âmbito do PJe, inexistindo outras providências a serem feitas, ARQUIVO o presente NF, sem
remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, I, da Res. CNMP n. 174/2017.
DETERMINO, a título de providências finais:
a AFIXAÇÃO de cópia desta decisão no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí/PI, para fins de publicidade;
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a PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI);
a COMUNICAÇÃO do(a)s noticiante(s), para conhecimento das medidas adotadas;
a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO E. CSMP/PI, na pessoa de sua Presidente, para conhecimento da interposição da presente AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
a COMUNICAÇÃO AO CACOP, na pessoa de seu Coordenador, para conhecimento, enviando-lhe cópia do arquivo da Inicial, em documento
editável (.doc etc);
a ANOTAÇÃO deste arquivamentoem livro próprio, internamente, bem como no SIMP, procedendo-se às atualizações necessárias, para fins de
controle.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 01 de outubro de 2019.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo cumulativamente pela 2ª PJ de Valença do Piauí/PI

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI8440
PORTARIA Nº 140/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
nas edificações públicas do Município de Arraial, 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, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, 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, da
Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a garantia dos mesmos, 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios de zelar pelo respeito às pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal também estabelece, em seu art. 203, inciso IV, como objetivo da assistência social a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
CONSIDERANDO que o direito de acessibilidade aos edifícios públicos é direito fundamental, indisponível, e que se relaciona diretamente à
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que a adaptação dos edifícios públicos às necessidades especiais que possuem as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, na verdade, apenas torna as repartições públicas compatíveis com a dignidade humana inerente àquelas pessoas;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 227, §1ª, inciso II, dispõe que constitui obrigação do Estado o dever de eliminar obstáculos
arquitetônicos e todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, bem como em seu §2º determina ao legislador a edição de
normas que garantam a acessibilidade dos deficientes físicos aos logradores e edifícios públicos;
CONSIDERANDO que a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotando-se o rito especial previsto no art. 5º,
§ 3º, da Constituição da República, foi internalizada no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949/2009 com hierarquia de norma supralegal,
prevendo, em seu art. 3º, "f", a acessibilidade como princípio geral da Convenção;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.857/1989 determina, em seu art. 2º, parágrafo único, V, "a adoção e a efetiva execução de normas que
garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte";
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) inaugura um novo marco no ordenamento jurídico quanto à
inclusão da pessoa com deficiência, reafirmando o dever do Estado e da sociedade civil em promover a inclusão da pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida, conceituando a acessibilidade, em seu art. 53, como o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o artigo 103 do Estatuto das Pessoas com Deficiência introduz expressamente no artigo 11 da Lei nº 8429/92 a
necessidade de o administrador público cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, sob pena de incorrer em
ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de Arraial, com o escopo de averiguar a existência irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida nas edificações públicas do Município de Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CAOPDI/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, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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.
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4. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 141/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
nas edificações públicas do Município de Francisco Ayres, 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, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, 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, da
Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a garantia dos mesmos, 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios de zelar pelo respeito às pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal também estabelece, em seu art. 203, inciso IV, como objetivo da assistência social a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
CONSIDERANDO que o direito de acessibilidade aos edifícios públicos é direito fundamental, indisponível, e que se relaciona diretamente à
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que a adaptação dos edifícios públicos às necessidades especiais que possuem as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, na verdade, apenas torna as repartições públicas compatíveis com a dignidade humana inerente àquelas pessoas;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 227, §1ª, inciso II, dispõe que constitui obrigação do Estado o dever de eliminar obstáculos
arquitetônicos e todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, bem como em seu §2º determina ao legislador a edição de
normas que garantam a acessibilidade dos deficientes físicos aos logradores e edifícios públicos;
CONSIDERANDO que a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotando-se o rito especial previsto no art. 5º,
§ 3º, da Constituição da República, foi internalizada no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949/2009 com hierarquia de norma supralegal,
prevendo, em seu art. 3º, "f", a acessibilidade como princípio geral da Convenção;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.857/1989 determina, em seu art. 2º, parágrafo único, V, "a adoção e a efetiva execução de normas que
garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte";
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) inaugura um novo marco no ordenamento jurídico quanto à
inclusão da pessoa com deficiência, reafirmando o dever do Estado e da sociedade civil em promover a inclusão da pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida, conceituando a acessibilidade, em seu art. 53, como o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o artigo 103 do Estatuto das Pessoas com Deficiência introduz expressamente no artigo 11 da Lei nº 8429/92 a
necessidade de o administrador público cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, sob pena de incorrer em
ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de Francisco Ayres, com o escopo de averiguar a existência irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações públicas do Município de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CAOPDI/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, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
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__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 142/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
nas edificações públicas do Município de São José do Peixe, 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, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, 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, da
Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a garantia dos mesmos, 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios de zelar pelo respeito às pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal também estabelece, em seu art. 203, inciso IV, como objetivo da assistência social a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
CONSIDERANDO que o direito de acessibilidade aos edifícios públicos é direito fundamental, indisponível, e que se relaciona diretamente à
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que a adaptação dos edifícios públicos às necessidades especiais que possuem as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, na verdade, apenas torna as repartições públicas compatíveis com a dignidade humana inerente àquelas pessoas;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 227, §1ª, inciso II, dispõe que constitui obrigação do Estado o dever de eliminar obstáculos
arquitetônicos e todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, bem como em seu §2º determina ao legislador a edição de
normas que garantam a acessibilidade dos deficientes físicos aos logradores e edifícios públicos;
CONSIDERANDO que a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotando-se o rito especial previsto no art. 5º,
§ 3º, da Constituição da República, foi internalizada no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949/2009 com hierarquia de norma supralegal,
prevendo, em seu art. 3º, "f", a acessibilidade como princípio geral da Convenção;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.857/1989 determina, em seu art. 2º, parágrafo único, V, "a adoção e a efetiva execução de normas que
garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte";
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) inaugura um novo marco no ordenamento jurídico quanto à
inclusão da pessoa com deficiência, reafirmando o dever do Estado e da sociedade civil em promover a inclusão da pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida, conceituando a acessibilidade, em seu art. 53, como o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o artigo 103 do Estatuto das Pessoas com Deficiência introduz expressamente no artigo 11 da Lei nº 8429/92 a
necessidade de o administrador público cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, sob pena de incorrer em
ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de São José do Peixe, com o escopo de averiguar a existência irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações públicas do Município de São José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CAOPDI/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, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 143/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de
ensino de Floriano, inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade
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administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, aos Municípios incumbe assumir o transporte
escolar dos alunos da rede municipal;
CONSIDERANDO a representação formulada pelos Vereadores, Antônio José Barbosa, Claudemir Rezende Barros, Fábio Braga de Oliveira,
Flavio Henrique de Morais e Rhanderson Martins de Almeida, de Floriano/PI;
CONSIDERANDO, ainda, que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores
públicos, caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o escopo de
averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de ensino de
Floriano, inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 144/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Floriano,
inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
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CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO a representação formulada pelos Vereadores, Antônio José Barbosa, Claudemir Rezende Barros, Fábio Braga de Oliveira,
Flavio Henrique de Morais e Rhanderson Martins de Almeida, de Floriano/PI;
CONSIDERANDO, ainda, que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores
públicos, caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o escopo de
averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Floriano, inclusive com
indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 145/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da
administração pública municipal de Nazaré do Piauí, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o
dever de prestar contas ao Órgão competente; (art. 70, parágrafo único, da CF/88 e art. 85, § 1º, da CE/89)
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a regra de investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, depende de prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento, conforme disposto no Art. 37, inciso V, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema referido, que firmou o entendimento que a criação
de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado, assim como o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar, devendo as atribuições dos
cargos em comissão estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(RE 1041210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019 );
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de Nazaré do PI, com o escopo de averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos
em comissão no âmbito da administração pública municipal de Nazaré do PI, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no
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caso de comprovação de violação da legislação pertinente, 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/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 22 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 146/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da
administração pública municipal de Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o
dever de prestar contas ao Órgão competente; (art. 70, parágrafo único, da CF/88 e art. 85, § 1º, da CE/89)
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a regra de investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, depende de prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento, conforme disposto no Art. 37, inciso V, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema referido, que firmou o entendimento que a criação
de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado, assim como o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar, devendo as atribuições dos
cargos em comissão estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(RE 1041210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019 );
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de Arraial, com o escopo de averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em
comissão no âmbito da administração pública municipal de Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 22 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 147/2019
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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da
administração pública municipal de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o
dever de prestar contas ao Órgão competente; (art. 70, parágrafo único, da CF/88 e art. 85, § 1º, da CE/89)
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a regra de investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, depende de prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento, conforme disposto no Art. 37, inciso V, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema referido, que firmou o entendimento que a criação
de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado, assim como o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar, devendo as atribuições dos
cargos em comissão estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(RE 1041210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019 );
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de Francisco Ayres, com o escopo de averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de
cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 22 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 148/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da
administração pública municipal de São José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da
Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 36, IX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o
dever de prestar contas ao Órgão competente; (art. 70, parágrafo único, da CF/88 e art. 85, § 1º, da CE/89)
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a regra de investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, depende de prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
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prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento, conforme disposto no Art. 37, inciso V, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema referido, que firmou o entendimento que a criação
de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado, assim como o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar, devendo as atribuições dos
cargos em comissão estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(RE 1041210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019 );
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício; (art. 2º, I, da Resolução nº 23/07, do CNMP, e art. 2º, da Resolução
nº 01/08, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí)
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional nº 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual nº12/93
e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts.127 e 129, III, da CF; arts. 141 e 143, III, da CE/89; art. 25, VIII, da Lei nº 8.625/93; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI; art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do
Município de São José do Peixe, com o escopo de averiguar a existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de
cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal de São José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. 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/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. 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 trâmite deste Procedimento Preparatório.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 22 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 149/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar condição de negligência familiar do idoso ELI MAIA e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus
direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, e 230 da Constituição Federal, arts. 141, 143, II e III, 250 e 251 da Constituição Estadual, art.
8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, e art. 36, IV, "a" e "c" da Lei Complementar Estadual n° 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo, conforme o caso,
instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos do idoso;
CONSIDERANDO que constitui obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida;
CONSIDERANDO que os filhos maiores têm o dever constitucional de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que toda pessoa será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos da lei;
CONSIDERANDO a notícia apresentada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, dando conta de negligência
familiar do idoso ELI MAIA, o qual encontra-se enfermo ("acamado", "depressivo" e "dependente químico (álcool)") e não possui cuidador,
necessitando do auxílio de seus familiares para sua mantença;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127, 129, III, e 230 da Constituição Federal, arts. 141, 143, II e III, 250 e 251, da Constituição Estadual, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, art. 36, IV, "a" e "c", da Lei Complementar Estadual nº 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), instaurar, sob sua
presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, cujo objeto é averiguar condição de negligência familiar do idoso ELI MAIA e,
uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, ao CAOPDI/MPPI e ao CAODEC/PI para conhecimento e publicação, via email institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
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configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 23 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 151/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de
ensino de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, aos Municípios incumbe assumir o transporte
escolar dos alunos da rede municipal;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, com o
escopo de averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de ensino
de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 152/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Floriano,
inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
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da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO a representação formulada pelos Vereadores, Antônio José Barbosa, Claudemir Rezende Barros, Fábio Braga de Oliveira,
Flavio Henrique de Morais e Rhanderson Martins de Almeida, de Floriano/PI;
CONSIDERANDO, ainda, que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores
públicos, caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o escopo de
averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Floriano, inclusive com
indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de agosto de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 153/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de São
José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o
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escopo de averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de São José do
Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 154/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Arraial,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, com o escopo de
averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Arraial, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 155/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de
Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
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25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; (arts. 208, I e V, e 210, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6º, da
Constituição Federal e art. 5º, § 10º, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, com o
escopo de averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Francisco
Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 156/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação dos advogados WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA
SOUSA e DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA MARTINS para a prestação de serviços jurídicos para o MUNICÍPIO DE FLORIANO, com indícios
de geração de danos ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 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 e arts. 2º, parágrafo único, e 38,
parágrafo único, IV, 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;
(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, em rol exemplificativo, 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 o Município deve ser representado em Juízo, ativa e passivamente, por seu Prefeito ou Procurador; (art. 75, III, do Código
de Processo Civil);
CONSIDERANDO que exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, além do
regime próprio a que se subordinam, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública
e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades da
administração indireta e fundacional. (Art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.906/94)
CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria (STF e STJ) reconheceu 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
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inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo
mercado;
CONSIDERANDO que o Município de Floriano possui Procuradoria organizada, legal e administrativamente, provida de pessoal próprio;
CONSIDERANDO que de maneira injustificada o Município de Floriano é patrocinado pelos advogados WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA
SOUSA e DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA MARTINS nos autos da Ação Civil Pública nº 0801259-71.2019.8.18.0028, ajuizada por este Órgão
Ministerial e em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Floriano;
CONSIDERANDO que o Ministério Público pode instaurar Inquérito Civil Público de ofício;
RESOLVE:
com fundamento nos 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 e arts. 2º, parágrafo único, e 38, parágrafo único, IV, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em
face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o escopo de averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação dos advogados
WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA e DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA MARTINS para a prestação de serviços jurídicos para o MUNICÍPIO
DE FLORIANO, com indícios de geração de danos ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, o que caracteriza, em tese,
ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 157/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar violação aos direitos fundamentais do aluno ISAQUE NUNES MENDONÇA, portador de hiperatividade com suspeita
de deficiência intelectual leve, bem como garantir um acompanhamento especializado em sala de aula para auxiliá-lo no processo de
ensino-aprendizagem, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judicias necessárias.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 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. 36, IV, "a" e "c" e 37, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 6º, da Lei nº
7.853/89 e do art. 8º e ss. da Resolução nº 174/2017, 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; (arts. 127, da
Constituição Federal e 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, dentre outros, zelar pelo efetivo respeito dos Poder Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Estadual, promovendo as medidas necessárias à 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; (arts. 129, II e III, da Constituição Federal e 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo
ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (arts. 205 e 206, I, da
Constituição Federal e arts. 216 e 217, I, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
CONSIDERANDO que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem; (art. 27, da Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público ofertar profissionais de apoio escolar; (art. 28, XVII, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, autorizou a instauração de
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para tutelar interesses individuais indisponíveis.;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Floriano - via Secretaria Municipal de Educação e Escola Municipal
"Marcos Santos Parentes",com o escopo de averiguar violação aos direitos fundamentais do aluno ISAQUE NUNES MENDONÇA, portador de
hiperatividade com suspeita de deficiência intelectual leve, bem como garantir um acompanhamento especializado em sala de aula para auxiliá-lo
no processo de ensino-aprendizagem, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judicias necessárias,
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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, ao CAODEC/MPPI e ao CAOPDI/MPPI para conhecimento, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
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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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
_______________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 158/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o
estabelecimento comercial METALÚRGICA FEITOZA, cujo objeto é a realização de diversas ações visando regularizar a emissão de
ruídos, e garantir o sossego e a saúde dos moradores circunvizinhos, bem como a regularização da documentação junto aos órgãos
públicos competentes, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 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; Lei Federal nº 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção da coletividade;
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 Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o
estabelecimento comercial METALÚRGICA FEITOZA, cujo objeto é a realização de diversas ações visando regularizar a emissão de
ruídos, e garantir o sossego e a saúde dos moradores circunvizinhos, bem como a regularização da documentação junto aos órgãos
públicos competentes, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAOMA/PI e CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 159/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o
estabelecimento "BAR DO JOAQUIM", cujo objeto é a realização de diversas ações visando regularizar a emissão de ruídos, e garantir o
sossego e a saúde dos moradores circunvizinhos, bem como a regularização da documentação junto aos órgãos públicos
competentes, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 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; Lei Federal nº 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção da coletividade;
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 Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO que tem como escopo acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o
Ministério Público Estadual e o estabelecimento "BAR DO JOAQUIM", cujo objeto é a realização de diversas ações visando regularizar a
emissão de ruídos, e garantir o sossego e a saúde dos moradores circunvizinhos, bem como a regularização da documentação junto
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aos órgãos públicos competentes, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAOMA/PI e CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 04 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 160/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Garantir a inclusão dos usuários de drogas que se encontram em situação de morador de rua, notadamente nos pontos da
Praça da Matriz e Cais da Beira Rio, na Rede de Atenção básica de Saúde - CAPS, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à
luz dos princípios da Administração Pública, a fim de que possa viver com dignidade e respeito.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO os termos do fato noticiado em anexo, onde consta indícios de omissão do Poder Público Municipal na busca, inclusão,
tratamento e acompanhamento dos usuários de drogas que se encontram em situação de rua no Município de Floriano, sendo negligenciados
e/ou excluídos da rede de atenção básica de saúde, colocando em risco a incolumidade pública(integridade física e saúde das pessoas,
notadamente da família), em razão do vício, necessitando, urgentemente, de sua inclusão na rede de atenção, via CAPS e demais órgãos
pertinentes;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Floriano - Secretaria Municipal da Saúde, cujo objeto é garantir a
inclusão dos usuários de drogas que se encontram em situação de morador de rua, notadamente nos pontos da Praça da Matriz e Cais da Beira
Rio, na Rede de Atenção básica de Saúde - CAPS, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração
Pública, a fim de que possa viver com dignidade e respeito, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/PI e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 06 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 161/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar o uso irregular de bem públicos por NUMAS PEREIRA PORTO, atual Prefeito do Município de Arraial, com indícios de
geração de danos ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, visando garantir o uso das máquinas do PAC na execução exclusiva de obras e serviços de interesse público, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 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 e arts. 2º, parágrafo único, e 38,
parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados, em rol exemplificativo, 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 os termos do art. 2º, §4º, da Resolução do CNMP nº 23/2007, autorizou a instauração de Procedimento Preparatório para
investigar ocorrência de violação da ordem jurídica com ou sem geração de danos, caso haja justa causa;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017 do CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO, cujo objeto é averiguar o uso irregular de bem públicos por NUMAS PEREIRA PORTO, atual Prefeito do Município de
Arraial, com indícios de geração de danos ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, o que caracteriza, em tese,
ato de improbidade administrativa, visando garantir o uso das máquinas do PAC na execução exclusiva de obras e serviços de
interesse público, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente,bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP/PI e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a configuração de
justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 09 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 162/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades no funcionamento de matadouro particular, localizado no Bairro Bom Lugar, nesta
cidade, com possível geração de danos ao meio ambiente e à saúde dos moradores circunvizinhos, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 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 e arts. 2º, parágrafo único, e 38,
parágrafo único, IV, 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;
(art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (Art. 225 caput da CF/88);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouro é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a sua
localização, construção,
instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão ambiental competente (SEMAR/PI) - Art. 2º, caput e
§ 1º, da Resolução CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDO a reclamação apresentada na secretaria deste núcleo de promotorias de justiça, dando conta da existência de um matadouro
particular que vem prejudicando a saúde dos moradores circunvizinhos, notadamente em razão do mau cheiro proveniente do abate dos animais,
além da proliferação de moscas e urubus nas imediações;
CONSIDERANDO que os termos do art. 2º, §4º, da Resolução do CNMP nº 23/2007, autorizou a instauração de Procedimento Preparatório para
investigar ocorrência de violação da ordem jurídica com ou sem geração de danos, caso haja justa causa;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017 do CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO, cujo objeto é averiguar a existência de irregularidades no funcionamento de matadouro particular localizado no
Bairro Bom Lugar, nesta cidade, com possível geração de danos ao meio ambiente e à saúde dos moradores circunvizinhos, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme o caso,
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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAOMAP/PI
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e CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a configuração de
justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 11 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 163/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o funcionamento do SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, à luz dos princípios da Administração
Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o seu pleno funcionamento, com prestação de
serviços de qualidade aos usuários do SUS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, tem como objetivo chegar precocemente
à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, à sequela ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos
tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências;
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar e acompanhar os indicadores do SAMU 192, a fim de possibilitar uma avaliação de sua
resolutividade e eficiência;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, é custeado com recursos públicos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III e
225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da
Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em
desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o funcionamento
do SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais
e judiciais necessárias para garantir o seu pleno funcionamento, com prestação de serviços de qualidade aos usuários do SUS, caso
sejam necessárias, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 12 de setembro de 2019.
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__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 164/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar a ocorrência de irregularidades administrativas no funcionamento do SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, no
que se refere ao quadro funcional, com indícios de violação dos princípios constitucionais da administração pública, inclusive com
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 ordem jurídica
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art.
25, IV, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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, 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; (arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 141 e 143, II e III, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos,
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, tem como objetivo chegar precocemente
à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, à sequela ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos
tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências;
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar e acompanhar os indicadores do SAMU 192, a fim de possibilitar uma avaliação de sua
resolutividade e eficiência;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, é custeado com recursos públicos;
CONSIDERANDO que o SAMU 192 do município de Floriano não dispõe de controle eletrônico de frequência de seus servidores, bem como a
existência de vários servidores residindo fora do município,
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria
Municipal da Saúde, com o objetivo de averiguar a ocorrência de irregularidades administrativas no funcionamento do SAMU 192 DO
MUNICÍPIO DE FLORIANO, no que se refere ao quadro funcional, com indícios de violação dos princípios constitucionais da
administração pública, inclusive com 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 ordem jurídica,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODS/MPPI e ao CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 12 de setembro de 2019.
__________________________
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José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 165/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Floriano visando garantir o direito à Educação
Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de
qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de
0(zero) a 5(cinco) anos do município de Floriano.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III,
205, 208 e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Lei nº
8.069/90, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo
de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Floriano visando garantir o direito à Educação
Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de
qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de
0(zero) a 5(cinco) anos do município de Floriano, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ, CAODEC, CSMP e Secretaria Geral do MP para conhecimento e publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 13 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 166/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à obrigação do Município de
Floriano em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da
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pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da
Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à
Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Floriano.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município de
Floriano, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria
Municipal da Educação, com o objetivo de averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à
obrigação do Município de Floriano em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em
creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos
Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o
exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Floriano, 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/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 13 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 167/2019
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - PP
Objeto: Averiguar possível ocorrência de ilegalidade na realização de bingos pela empresa ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS, cujo
nome fantasia é "prêmio FACIM", tendo como entidade beneficiada LIONS CLUBE DE FLORIANO, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia da observância da ordem jurídica e defesa dos interesses sociais, inclusive evitar
danos aos consumidores participantes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
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incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor dos arts. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ações que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que nas relações de consumo deverão ser atendidos princípios como o do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo, ação governamental no sentido de efetivamente proteger o consumidor e harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada
a liberdade de escolha da contratação, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme reza o art. 6º, inc. II e VI do CDC;
CONSIDERANDO que, conforme art. 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, a oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores;
CONSIDERANDO que a realização de bingos sem a observância dos requisitos legais caracteriza atividade ilegal, gerando responsabilidade de
natureza civil e penal, nos termos da lei;
CONSIDERANDO a realização de bingos, no município de Floriano, conhecidos como "prêmio FACIM", cuja empresa beneficiada é o LIONS
CLUBE DE FLORIANO, cuja legalidade vem sendo questionada por vários seguimentos da sociedade de Floriano;
CONSIDERANDO que, nos termos da Súmula nº 363 do STF, a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência,
ou estabelecimento, em que se praticou o ato;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 23/2007, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL para investigar
ocorrência de violação da ordem jurídica com ou sem geração de danos, caso haja justa causa;
RESOLVE,
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, arts. 81 e 82 do CDC e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
em desfavor das empresas ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS, nome fantasia "prêmio FACIM", e LIONS CLUBE DE FLORIANO, cujo
objeto é averiguar possível ocorrência de ilegalidade na realização de bingos, tendo como entidade beneficiada LIONS CLUBE DE
FLORIANO, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia da observância da ordem jurídica e
defesa dos interesses sociais, inclusive evitar danos aos consumidores participantes, determinando, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no sistema SIMP e em livro próprio, bem como arquivar cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e ao PROCON-MP/PI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, o prazo para a conclusão deste Procedimento Preparatório é de 90 (noventa) dias, consoante art. 2º, III, § 6º, da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, ressaltando-se que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
o prazo acima citado poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Ultimadas as providências preliminares, Voltem-me conclusos os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 17 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 168/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar a ocorrência de danos causados ao meio ambiente e a saúde pública em razão das inadequadas instalações e falta
de licenciamento ambiental do Matadouro Público de Arraial - PI, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias
para a garantia da ordem jurídica e dos interesses sociais, inclusive evitar danos a saúde dos consumidores.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 129, II e III, da Constituição Federal, 143, II e III, da Constituição Estadual, 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93, 36,
IV, "a" e "b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o inquérito
civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que 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 a saúde é direito social de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a sua promoção,
proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e epidemiológica;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde - SUS compete, constitucionalmente, além de outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, participando de forma supletiva do controle do meio ambiente e das
ações de saneamento básico;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as
necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS compete, dentre outros, executar serviços de vigilância
epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 1.283/50 estabeleceu a obrigatoriedade de prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário,
de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados,
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transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 7.889/89, a prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
de que trata a Lei nº 1.283/50, é de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 9.013/17. ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos
de abelhas e seus derivados, comestíveis ou não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 5.517/68, são atividades privativas do médico-veterinário a inspeção e a
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de
pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne,
leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem
animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouros e abatedouros é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a
sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de licenciamento do órgão ambiental competente, nos termos do
art. 2ª, caput, e § 1º, da Resolução do CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção da sua vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 23/2007, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL para investigar
ocorrência de violação da ordem jurídica com ou sem geração de danos, caso haja justa causa;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 129, II e III, da Constituição Federal, 143, II e III, da Constituição Estadual, 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "a" e
"b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o
presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, com o objetivo de averiguar a ocorrência de danos causados
ao meio ambiente e a saúde pública em razão das inadequadas instalações e falta de licenciamento ambiental do Matadouro Público de
Arraial - PI, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente, 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/MPPI, CAOMA/MPPI, CAODS/MPPI e ao PROCON/MMPI, 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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 169/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar a ocorrência de danos causados ao meio ambiente e a saúde pública em razão das inadequadas instalações e falta
de licenciamento ambiental do Matadouro Público de São José do Peixe - PI, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias para a garantia da ordem jurídica e dos interesses sociais, inclusive evitar danos a saúde dos consumidores.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 129, II e III, da Constituição Federal, 143, II e III, da Constituição Estadual, 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93, 36,
IV, "a" e "b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o inquérito
civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que 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 a saúde é direito social de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a sua promoção,
proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e epidemiológica;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde - SUS compete, constitucionalmente, além de outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, participando de forma supletiva do controle do meio ambiente e das
ações de saneamento básico;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as
necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS compete, dentre outros, executar serviços de vigilância
epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 1.283/50 estabeleceu a obrigatoriedade de prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário,
de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados,
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 7.889/89, a prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
de que trata a Lei nº 1.283/50, é de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 9.013/17. ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos
de abelhas e seus derivados, comestíveis ou não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 5.517/68, são atividades privativas do médico-veterinário a inspeção e a
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de
pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne,
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leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem
animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouros e abatedouros é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a
sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de licenciamento do órgão ambiental competente, nos termos do
art. 2ª, caput, e § 1º, da Resolução do CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção da sua vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 23/2007, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL para investigar
ocorrência de violação da ordem jurídica com ou sem geração de danos, caso haja justa causa;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 129, II e III, da Constituição Federal, 143, II e III, da Constituição Estadual, 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "a" e
"b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o
presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o objetivo de averiguar a ocorrência de danos
causados ao meio ambiente e a saúde pública em razão das inadequadas instalações e falta de licenciamento ambiental do Matadouro
Público de São José do Peixe - PI, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação
da legislação pertinente, 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/MPPI, CAOMA/MPPI, CAODS/MPPI e ao PROCON/MMPI, 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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 170/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à obrigação do Município de
Nazaré do Piauí em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios
Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício
do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Nazaré do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
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CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município de
Nazaré do Piauí, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, via
Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se
refere à obrigação do Município de Nazaré do Piauí em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta
de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco)
anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Nazaré do
Piauí, 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/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 171/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à obrigação do Município de
Arraial em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da
pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da
Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à
Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Arraial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município de
Arraial, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
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8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, via Secretaria
Municipal da Educação, com o objetivo de averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à
obrigação do Município de Arraial em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em
creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos
Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o
exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Arraial, 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/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 172/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à obrigação do Município de
Francisco Ayres em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios
Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício
do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Francisco Ayres.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município de
Francisco Ayres, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, via
Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se
refere à obrigação do Município de Francisco Ayres em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta
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de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco)
anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Francisco
Ayres, 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/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 173/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se refere à obrigação do Município de São
José do Peixe em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização
da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais
da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à
Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de São José do Peixe.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município de São
José do Peixe, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141 e 143, II e III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 201, V, da Lei nº 8.069/90 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e demais legislação
pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, via
Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de averiguar o cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente no que se
refere à obrigação do Município de São José do Peixe em garantir o direito à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da
oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a
5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de
São José do Peixe, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
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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/MPPI, CAODIJ/MPPI e ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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 todas as providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil Público é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo
mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências, dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 174/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Nazaré do Piauí visando garantir o direito à
Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e
de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Nazaré do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece unicípio de florianoque é função do Ministério Público "zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III,
205, 208 e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Lei nº
8.069/90, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, via Secretaria Municipal da Educação, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Nazaré do Piauí visando garantir o direito à
Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e
de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Nazaré do Piauí, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ, CAODEC, CSMP e Secretaria Geral do MP para conhecimento e publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 175/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Arraial visando garantir o direito à Educação
Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de
qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de
0(zero) a 5(cinco) anos do município de Arraial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III,
205, 208 e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Lei nº
8.069/90, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, via Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de
fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Arraial visando garantir o direito à Educação Infantil,
com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para
todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as crianças de 0(zero) a
5(cinco) anos do município de Arraial, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ, CAODEC, CSMP e Secretaria Geral do MP para conhecimento e publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
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__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 176/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Francisco Ayres visando garantir o direito à
Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e
de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Francisco Ayres.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III,
205, 208 e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Lei nº
8.069/90, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, via Secretaria Municipal da Educação, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Francisco Ayres visando garantir o direito à
Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e
de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de Francisco Ayres, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ, CAODEC, CSMP e Secretaria Geral do MP para conhecimento e publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 177/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de São José do Peixe visando garantir o direito à
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Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e
de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de São José do Peixe.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 200 do ECA e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,arts. 37, 127, 129, III,
205, 208 e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Lei nº
8.069/90, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, via Secretaria Municipal da Educação, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Município de São José do Peixe visando garantir o direito
à Educação Infantil, com a fomentação da ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva
e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, à luz dos Princípios Constitucionais da Administração Pública, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o exercício do direito à Educação Infantil por todas as
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos do município de São José do peixe, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ, CAODEC, CSMP e Secretaria Geral do MP para conhecimento e publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 178/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades administrativas no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE consistente na ausência
injustificada de reajuste salarial dos servidores da saúde, instauração de procedimentos administrativos disciplinares sem a
observância dos requisitos e descumprimento da lei municipal no que se refere ao reconhecimento do direito ao adicional de
insalubridade, inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
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atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Publico agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse
público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos,
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que a documentação, que serve de base para a instauração do presente procedimento, apresenta indícios veementes da
violação dos princípios constitucionais da administração pública, inclusive com geração de danos ao erário do município de São José do Peixe,
caracterizando, em tese, prática de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO o conteúdo da documentação contida na Notícia de Fato nº 1.27.002.000197/2019-86 oriunda do Ministério Público Federal,
bem como a decisão de declínio de atribuição para o MPE, onde constam narração de ocorrência de fatos
administrativos com violação, em tese, dos princípios constitucionais da administração pública, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, inclusive com geração de danos ao erário;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85 e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em desfavor do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o escopo de averiguar a ocorrência de irregularidades administrativas no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PEIXE consistente na ausência injustificada de reajuste salarial dos servidores da saúde, instauração de procedimentos
administrativos disciplinares sem a observância dos requisitos legais e descumprimento da lei municipal no que se refere ao
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução
nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 20 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 179/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar violação do direito à saúde da usuária do SUS FRANCISCA DAGILMAR FERREIRA por conduta omissiva do ESTADO
DO PIAUÍ E MUNICÍPIO DE FLORIANO consistente na negativa de fornecimento do aparelho, chamado de "SEPAP", que tem por fim
evitar paradas respiratórias durante o sono(apineia), à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à vida e saúde dos usuários do SUS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemPágina 60
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estar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO que a usuária do SUS FRANCISCA DAGILMAR FERREIRA encontra-se em situação de risco de vida em razão de
conduta omissão do Estado do Piauí e do município de Floriano em negar o fornecimento de aparelho necessário para prevenir os
efeitos da "apineia do sono", conduta que está contribuindo para o agravamento da saúde da usuária fererida;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, bem como para tutelar direitos fundamentais;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;Lei Federal nº
8.080/90(Lei Orgânica do SUS),arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI,
art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o
presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do ESTADO DO PIAUÍ, via SESAPI, e MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria
Municipal da Saúde, com o objetivo de Averiguar violação do direito à saúde da usuária do SUS FRANCISCA DAGILMAR FERREIRA por
conduta omissiva do ESTADO DO PIAUÍ E MUNICÍPIO DE FLORIANO consistente na negativa de fornecimento do aparelho, chamado de
"SEPAP", que tem por fim evitar paradas respiratórias durante o sono(apineia), à luz dos princípios da Administração Pública, bem
como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à vida e saúde dos usuários do
SUS,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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 180/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, notadamente, a
instituição, previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração
Pública, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº
8.625/93, art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss., da Resolução nº 174/2017, 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, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos, inclusive para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou de entidades privadas de que participem;
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, nos termos do art. 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetivo arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, sendo
vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe essa disposição, no que se refere aos impostos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58 da LRF, a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições;
CONSIDERANDO que compete, constitucionalmente, aos Municípios instituir e arrecadas os tributos de competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contar e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), a transmissão "inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de qualquer natureza (ISSQN);
CONSIDERANDO que as normas gerais dos tributos de competência dos Municípios já foram fixadas pelo Código de Tributário Nacional e pela
Lei Complementar nº 116/03;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, que causa dano ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO a omissão dos Municípios na cobrança dos tributos de sua competência o que, além de ocasionar a dependência local ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e às transferências constitucionais e voluntárias, prejudica a execução das políticas públicas locais
e gera danos ao erário;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
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RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº 8.625/93,
art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, do CNMP,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, notadamente, a
instituição, previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração
Pública, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI e Secretaria Geral do MP para conhecimento e
publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 181/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, notadamente, a
instituição, previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração
Pública, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº
8.625/93, art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, 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, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos, inclusive para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou de entidades privadas de que participem;
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, nos termos do art. 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetivo arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, sendo
vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe essa disposição, no que se refere aos impostos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58 da LRF, a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições;
CONSIDERANDO que compete, constitucionalmente, aos Municípios instituir e arrecadas os tributos de competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contar e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), a transmissão "inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de qualquer natureza (ISSQN);
CONSIDERANDO que as normas gerais dos tributos de competência dos Municípios já foram fixadas pelo Código de Tributário Nacional e pela
Lei Complementar nº 116/03;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, que causa dano ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO a omissão dos Municípios na cobrança dos tributos de sua competência o que, além de ocasionar a dependência local ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e às transferências constitucionais e voluntárias, prejudica a execução das políticas públicas locais
e gera danos ao erário;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº 8.625/93,
art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, do CNMP,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, notadamente, a
instituição, previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração
Pública, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI e Secretaria Geral do MP para conhecimento e
publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
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Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 182/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE ARRAIAL, notadamente, a instituição,
previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração Pública,
bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº
8.625/93, art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, 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, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos, inclusive para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou de entidades privadas de que participem;
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, nos termos do art. 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetivo arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, sendo
vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe essa disposição, no que se refere aos impostos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58 da LRF, a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições;
CONSIDERANDO que compete, constitucionalmente, aos Municípios instituir e arrecadas os tributos de competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contar e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), a transmissão "inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de qualquer natureza (ISSQN);
CONSIDERANDO que as normas gerais dos tributos de competência dos Municípios já foram fixadas pelo Código de Tributário Nacional e pela
Lei Complementar nº 116/03;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, que causa dano ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO a omissão dos Municípios na cobrança dos tributos de sua competência o que, além de ocasionar a dependência local ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e às transferências constitucionais e voluntárias, prejudica a execução das políticas públicas locais
e gera danos ao erário;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº 8.625/93,
art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, do CNMP,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, com o objetivo de
fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE ARRAIAL, notadamente, a instituição, previsão,
fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como
tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI e Secretaria Geral do MP para conhecimento e
publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 184/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE FLORIANO, notadamente, a instituição,
previsão, fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração Pública,
bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº
8.625/93, art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, do
CNMP e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
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Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos, inclusive para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou de entidades privadas de que participem;
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, nos termos do art. 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetivo arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, sendo
vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe essa disposição, no que se refere aos impostos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58 da LRF, a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições;
CONSIDERANDO que compete, constitucionalmente, aos Municípios instituir e arrecadas os tributos de competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contar e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), a transmissão "inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de qualquer natureza (ISSQN);
CONSIDERANDO que as normas gerais dos tributos de competência dos Municípios já foram fixadas pelo Código de Tributário Nacional e pela
Lei Complementar nº 116/03;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, que causa dano ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO a omissão dos Municípios na cobrança dos tributos de sua competência o que, além de ocasionar a dependência local ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e às transferências constitucionais e voluntárias, prejudica a execução das políticas públicas locais
e gera danos ao erário;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº 8.625/93,
art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 8º e ss, da Resolução nº 174/2017, do CNMP,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o objetivo de
fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo MUNICÍPIO DE FLORIANO, notadamente, a instituição, previsão,
fiscalização e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como
tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI e Secretaria Geral do MP para conhecimento e
publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 185/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETO: Apurar a existência de danos ao erário em virtude do descumprimento do Código Tributário do Município de Floriano,
notadamente, na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU, em relação a classificação dos imóveis urbanos em "prédio"
ou "terreno", o que repercute em sua alíquota e base de cálculo, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias no
caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº
8.625/93, art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 1º e ss, da Resolução nº 23/2007, 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, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos, inclusive para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou de entidades privadas de que participem;
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, nos termos do art. 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetivo arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, sendo
vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe essa disposição, no que se refere aos impostos;
CONSIDERANDO que compete, constitucionalmente, aos Municípios instituir e arrecadas os tributos de competência, inclusive imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contar e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;
CONSIDERANDO que, de acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
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predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física,
como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, e base de cálculo o valor venal do imóvel;
CONSIDERANDO que, de acordo com o Código Tributário do Município de Floriano, classificam-se os imóveis urbanos em prédios - aqueles
que possuam edificação que sirva de habitação ou exercício de quaisquer outras atividades ou que não se enquadrem nas hipóteses
classificadas como "terreno" - e terrenos - são aqueles sem edificação, com edificações em andamento e não ocupados, com edificações
precárias, impróprias para moradia ou exercício de quaisquer outras atividades, ocupado temporariamente com estrutura desmontável e
explorados como estacionamento de veículos, dotados de qualquer tipo de cobertura, exceto os edifícios-garagem;
CONSIDERANDO que a alíquota e a base de cálculo do IPTU em Floriano variam de acordo com a classificação do imóvel em residencial, não
residencial e não edificados, o que não vem sendo observando estritamente pelo setor responsável;
CONSIDERANDO a inobservância do Município de Floriano na cobrança do IPTU, notadamente, na classificação dos imóveis em prédios ou
terreno, o que gera danos ao erário;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, que causa dano ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 023, de 17 de setembro de 2007, autorizou a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO de
ofício;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 141, 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "a" e "b", da Lei nº 8.625/93,
art. 36, IV, "b" e "d", da Lei Complementar Estadual nº 13/94, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 1º e ss, da Resolução nº 023/2007, do CNMP,
instaurar, sob sua presidência, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICOem desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o objetivo de apurar a
existência de danos ao erário em virtude do descumprimento do Código Tributário do Município de Floriano, notadamente, na cobrança
do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU, em relação a classificação dos imóveis urbanos em "prédio" ou "terreno", o que
repercute em sua alíquota e base de cálculo, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI e Secretaria-Geral do MP para conhecimento e
publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 19 de setembro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 186/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar condição de negligência familiar da idosa MARIA, conhecida como "MAROCA", e, uma vez assim demonstrado,
garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 230 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, e art. 36, IV, "a" e "c" da Lei
Complementar Estadual n° 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo, conforme o caso,
instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos do idoso; (arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal e art. 74, I, da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso)
CONSIDERANDO que constitui obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; (art. 3º, do Estatuto do Idoso)
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida; (art. 230, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que os filhos maiores têm o dever constitucional de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade; (art. 230, da
Constituição Federal)
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que toda pessoa deve ser protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos da lei;
CONSIDERANDO a "denúncia" registrada no "Disque Direitos Humanos", encaminhada via Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação
e da Cidadania - CAODEC, dando conta de negligência e violência praticada em face da idosa MARIA por seu filho RAFAEL;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127, 129, III, e 230 da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e art. 36, IV, "a" e "c", da Lei
Complementar Estadual nº 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, cujo objeto é averiguar condição de negligência familiar da idosa MARIA, conhecida como "MAROCA", e, uma vez assim
demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias, 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. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODEC/MPPI e ao CAODPI/MPPI para conhecimento e publicação, via email institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
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configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 1º de outubro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI8443
INQUÉRITO CIVIL (IC) N.º 07/2019
PORTARIA N.º 40/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/1ª PROMOTORIA DE GUADALUPE, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada,
Dra. Ana Sobreira Botelho, na defesa do meio ambiente natural, face ao disposto no artigo 129, III, da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b",
da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Lei Maior prescreve que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação
Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos lato sensu, em especial,
para a tutela do patrimônio ambiental, visando à ampla reparação dos danos eventualmente ocorridos, à recomposição do meio ambiente lesado
e à prevenção de danos ao ecossistema local e à Sociedade;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações";
CONSIDERANDO que a Lei das Leis, em seu o art. 225, §3º, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados";
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouro é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a sua
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão ambiental competente
(SEMAR/PI) - art. 2º, caput e §1º, da Resolução CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDO que a iniciativa de "exigir o Licenciamento Ambiental dos Matadouros Públicos instalados nos Municípios do Piauí em
conformidade com a legislação vigente", constitui uma das propostas de atuação do CAODMA inseridas no Plano Geral de Atuação da Área
Finalística do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei nº Federal 1.283/1950 estabelece a obrigatoriedade de prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e
sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados,
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei Federal nº 1.283/1950 estabelece que "nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de
origem animal poderá funcionar no País, sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização de sua atividade";
CONSIDERANDO que os matadouros devem atender às exigências higiênico sanitárias e de instalações que vise boas práticas na manipulação
de produtos de origem animais comestíveis e não comestíveis, conforme a Portaria nº 368/97, do Ministério da Agricultura e a Lei Estadual nº
4.715/94, regulamentada pelo Decreto nº 9.247/94, que criou a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal do estado do Piauí;
CONSIDERANDO que quase a totalidade de matadouros públicos vistoriados no Estado do Piauí apresentaram péssimas condições de
funcionamento e higiene, resultando no abate de animais em locais impróprios e insalubres, onde a manipulação, ambiente e depósito indevidos
sujeitam a carne à contaminação, tornando-a imprópria ao consumo humano;
CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei Federal nº 5.517/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário, fixa, como
competência privativa deste profissional, "a inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros,
frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas
e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando
possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização";
CONSIDERANDO o teor da Representação encaminhada pelo vereador Martinez Geony da Silva Duarte, informando que o Matadouro Público
se encontra sem condições físicas e sanitárias de funcionamento;
CONSIDERANDO que a instalação de matadouros públicos ou privados sem as licenças ambientais devidas (Licença Prévia-LP, Licença de
Instalação-LI e Licença de Operação-LO) são condutas que constituem ilícito administrativo, civil e criminal (LCA, art. 60);
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC), com o escopo de verificar e fiscalizar as instalações, o abate, a manipulação e outras
rotinas concernentes ao regular funcionamento do Matadouro Público do Município de Guadalupe-PI, coletando informações,
documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a possibilidade de celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), ajuizamento de Ação Civil Pública Ambiental ou possível arquivamento, determinando-se, inicialmente:
A AUTUAÇÃO desta Portaria, com o REGISTRO no livro apropriado desta Promotoria de Justiça e arquivamento de cópia desta em pasta
própria, consoante determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A NOMEAÇÃO das Assessoras de Promotoria de Justiça CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO e REBECA CORREIA SILVA para secretariar
este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
A REMESSA da cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), devidamente assinada eletronicamente, via email institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
O ENCAMINHAMENTO do arquivo no formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça,
para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI (DOEMPPI), visando ao amplo controle social, assim como ao Centro de Apoio de
Defesa do Meio Ambiente (CAODMA), para conhecimento;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Guadalupe/PI, para fins de publicidade do
ato;
A EXPEDIÇÃO de OFÍCIO à SEMAR-PI, requisitando informações acerca de eventuais licenças ambientais (Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação), concedidas para instalação de matadouro público ou privado no Município de Guadalupe-PI, encaminhando
cópias dos respectivos documentos a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis;
A EXPEDIÇÃO de OFÍCIO à Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (ADAPI), ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí (CRMV)
e à Divisão de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí (DIVISA), requisitando a realização de inspeção/vistoria no Matadouro Público do
Município de Guadalupe-PI, relatando circunstâncias acerca de todo o procedimento utilizado no matadouro, como as condições em que se
realiza o abate de animais, a situação dos currais, do frigorífico, da manipulação e desossa, do depósito, acondicionamento dos resíduos animais,
minudenciando sua capacidade, as medições mínimas necessárias de cada cômodo, descrevendo se as obras/instalações encontradas no
empreendimento se apresentam de acordo com adequações técnicas, sanitárias e ambientais legalmente previstas, encaminhando-se laudo e/ou
relatório do que apurar a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias úteis;
A EXPEDIÇÃO de OFÍCIOà Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, na pessoa do(a) Prefeito(a) Municipal, para que apresente, no prazo de 10
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(dez) dias úteis, cópia da licença de instalação e de operação emitida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMAR.
Após o cumprimento das diligências e esgotados os prazos estabelecidos, voltem os autos, para ulteriores deliberações.
Registre-se e autue-se.
Guadalupe (PI), 27 de setembro de 2019.
ANA SOBREIRA BOTELHO
Promotora de Justiça Titular

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI8444
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 04/2019/PJR-MPPI
REQUERENTE: Daniel Moreira Ramos
REQUERIDO: Prefeitura Municipal de Regeneração-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 04/2019/PJR-MPPI instaurado a partir da conversão do Procedimento Preparatório nº 07/2018/PJR-MPPI
em face da Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, com o objetivo de continuar a apuração de possíveis danos ambientais causados pela
inadequada utilização, manutenção, coleta e disposição final de resíduos sólidos neste município.
A presente apuração partiu de denúncia protocolada nesta Promotoria de Justiça, através do Ofício nº 11/2018, da lavra do Sr. Daniel Moreira
Ramos, dando conta da ocorrência de lançamento de grande quantidade de resíduos sólidos às margens da rodovia PI-236, no município de
Regeneração, os quais são decorrentes do extravasamento da área do lixão desse município.
De início, o Ministério Público, no intuito de evitar maiores danos ambientais causados pela inadequada utilização, manutenção, coleta e
disposição final de resíduos no Município de Regeneração/PI, resolveu expedir RECOMENDAÇÃO Nº 03/2018/PJR-MPPI ao Prefeito Municipal
de Regeneração-PI, Hermes Teixeira Nunes Júnior, recomendando que desse início, de imediato, a limpeza e coleta de resíduos sólidos
constantes às margens da rodovia PI-236, no município de Regeneração, os quais são decorrentes do extravasamento da área do lixão desse
município, devendo informar esta Promotoria de Justiça o acolhimento da recomendação.
Devidamente oficiada, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) informou acerca da inexistência de registros junto
aos Sistemas de Gerenciamento de Licenças Ambientais e de Controle de Protocolo de Processos referentes a licenciamento ambiental e/ou
autorizações para implantação e operação de Sistema de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário ou Aterro Controlado)
expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Regeneração-PI.
Em seguida, a Câmara Municipal de Regeneração encaminhou documentação referente a sessão realizada na data de 25 de Outubro de 2018,
onde foi aprovado o Projeto de Lei nº 02/2016 que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal de Regeneração a celebrar
Convênio de Cooperação com o Estado do Piauí, para fins de estabelecer colaboração federativa da organizaçao, fiscalização e prestação dos
serviços público municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e dá outras providências.
Nos fólios 68, consta requerimento do Sr. Antão Ferreira da Silva Filho, informando que pessoas estão catando lixo para sobreviverem, bem
como animais estão sendo alimentados no referido lixão para depois serem comercializados.
Em resposta à Recomendação (fls. 71), o Município informou que o local de despejo dos resíduos sólidos provenientes da limpeza pública do
município de Regeneração fica às margens direita da rodovia PI - 236, que liga o município de Regeneração ao município do Tanque do Piauí,
aproximadamente 5 km após a saída da zona urbana. Em relação a limpeza da margem da rodovia, informou que tal medida foi realizada pela
PMR e no que tange ao licenciamento ambiental junto SEMAR o município não possui, não existindo projeto ou execução de construção de
aterro sanitário.
Por meio do Despacho de fls. 73, foi determinado a realização de consulta junto ao Diário Oficial dos Municípios a fim de localizar documentos
referente a empresa prestadora de Serviços de Limpeza Urbana, bem como fosse ofíciado o Município para apresentar o respectivo
Procedimento Licitatório e informar acerca da Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município.
Em resposta (fls. 82/152), o Município encaminhou o referido Processo Licitatório solicitado, bem como informou a inexistência de Processo
Licitatório para contratação de Empresa para execução e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico no Município.
Conforme certidão de fls. 152, foi realizado visita ao local de despejo dos resíduos sólidos do Município de Regeneração (LIXÃO), porém, não foi
constatada a presença de pessoas e animais em referido lixão, conforme se confirma por meio de fotografias constante nos autos.
Ato Contínuo (fls. 154/155), fora juntado aos autos informações veiculadas pela Rádio Comunitária Tribuna FM de Regeneração, que pessoas
estão recolhendo material no Lixão de Regeneração/PI no intuito de serem reciclados, bem como foi acostado aos autos informações veiculadas
nas redes sociais (WhatsApp e Facebook) pelo Vereador Emanuell Teixeira Abosolon, relatando a atual situação em que se encontrava o Lixão
de Regeneração/PI - vide fls. 165.
Considerando a natureza do fato que deu origem ao presente procedimento, bem como as documentações já acostadas aos autos no curso da
instrução, demonstrando a omissão do poder público em cumprir a Recomendação nº 03/2018/PJR-MPPI, foi determinado a expedição de ofício
(fls. 168/169) ao município, na pessoa do prefeito, Hermes Teixeira Nunes Júnior, requisitando a adoção das seguintes providências:
ENCAMINHE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia da respectiva Lei Municipal (sancionada), que dispõe sobre a implantação do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Regneração/PI, originária do Projeto de Lei nº 02/2016 de autoria do poder
executivo, esta aprovada pela Casa Legislativa em sessão ordinária na data de 25 de Outubro de 2018;
INFORMAR, no mesmo prazo, acerca da disponibilização de recursos e/ou auxílio técnico, mediante convênio, para a elaboração e/ou execução
de Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ao município de Regeneração-PI;
PROVIDENCIE a imediata limpeza e coleta de resíduos sólidos constantes às margens da rodovia PI - 236, no município de Regeneração, os
quais são decorrentes do extravasamento da área do lixão desse município, conforme já estabelecido na Recomendação nº 03/2018/PJR-MPPI,
informando de tudo este Órgão Ministerial dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis; e
Considerando que a problemática ainda persiste, conforme se confirma por meio de documentação juntada aos autos, NOTIFICO Vossa
Excelência para que compareça à audiência a ser realizada no dia 05 de Junho de 2019 (quarta-feira), às 16h, na sede desta Promotoria a fim
de ser proposto a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Juntada de Relatório encaminhado pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTAS às fls. 176/179.
Resposta encaminhada pela Prefeitura, às fls 181, referente às providências adotadas relativa a limpeza e coleta de resíduos sólidos constantes
às margens da rodovia PI - 236, no município de Regeneração, os quais são decorrentes do extravasamento da área do lixão desse município,
em cumprimento a Recomendação nº 03/2018/PJR-MPPI.
EM AUDIÊNCIA (FLS. 183/189), foi esclarecido acerca da necessidade de se adotar providências para o saneamento das irregularidades
existentes no local de destino final dos resíduos sólidos gerados no município compromissário, bem como adotar outras providências
relacionadas à implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos de Regeneração/PI, momento
em que propôs a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o que contou com anuência dos presentes, sendo firmado Termo de
Ajustamento de Conduta-TAC.
Na oportunidade, fora alegado pelo Dr. Francisco Felipe Sousa Santos (advogado) que o Município de Regeneração não possui condições
financeiras para implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos de Regeneração/PI. Alegou,
outrossim, que a SEMAR para conceder as respectivas licenças requer que o Município tenha recurso financeiro para a sua
implementação.
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Diante de tais declarações, foi determinada a expedição de ofício à FUNASA para que esta informasse acerca da existência de Convênio
celebrado com o Município de Regeneração/PI com o fim de implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Regeneração/PI.
O Ministério Público, ao realizar consulta junto ao portal da transparência (www.portaltransparencia.gov.br) constatou que, entre 01/2012 a
06/2019, o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA destinou 3 (três) convênios (680363; 759679; 761371) ao Município de Regeneração/PI relativos
à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, Elaboração do PMSB e Implantação e Melhoria do Sistema Público de manejo de
Resíduos e Aquisição de um Caminhão, respectivamente.
Quanto à requisição ministerial de fls. 168/169, o Município informou o que se segue:
Em relação ao item 2, procurado nos arquivos da Prefeitura, encontramos alguns documentos do convênio desta prefeitura com a FUNASA para
a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em anexo, não encontramos nos arquivos da Prefeitura o referido Plano, e com isso
solicitamos a FUNASA uma cópia do Plano. Em relação ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o mesmo foi elaborado nessa
gestão e segue anexo.
Em relação ao item 3, a limpeza da margem da rodovia PI-236 informamos que tal medida está sendo realizada pela Prefeitura Municipal. (fls.
198/305)
Em seguida (fls. 308), foi certificado que compareceu nesta Promotoria de Justiça o vereador DANIEL MOREIRA RAMOS (denunciante)
informando que foi procurado pela Prefeitura Municipal de Regeneração/PI para auxiliar nos serviços de organização do lixão de Regeneração/PI,
tendo, na oportunidade, recebido cópia do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nesta Promotoria de Justiça para fins de conhecimento.
Por fim, fora juntado aos autos resposta da FUNASA (Ofício nº 103/2019/PFE-PI/SUEST-PI-FUNASA) referente ao requisitado, tendo como
informação principal o seguinte:
Em atendimento ao ofício supramencionado informo que em relação aos Convênios 0082/2011 - PMSB e 0357/2011 - Resíduos Sólidos, firmados
entre a FUNASA e o município de Regeneração/PI, houve liberação de recursos no valor total de R$ 290.171,35 e R$ 335.800,00,
respectivamente, conforme espelhos SIAPI (Seqs SEI 1430061, respect.).
Quanto ao CV 0082/2011 - PMSB, de acordo com a documentação inserta na Seq. SEI 1430017, houve aprovação técnica e financeira da
prestação de contas. Já em relação ao CV 0357/2011 - Resíduos Sólidos, a meta física foi alcançada em 43%, mas encerrada sem etapa
útil (RVT/Parecer Técnico, Seqs.SEI 140033 e 1430038), com não aprovação financeira no valor de R$ 334.900,00 (P.F. Seq.SEI 1430042),
culminando com instauração de processo de Tomada de Contas Especial, concluído a nível desta Superintendência em 31/12/2018,
conforme Relatórios de TCE (Seqs.SEI 1430048 e 1430056), escontrando-se atualmente na Coordenação de Tomada de Contas Especial
(COTCE), na FUNASA/PRESI. (GRIFO NOSSO)
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
No caso em apreço, o Ministério Público adotou as medidas necessárias firmando-seTermo de Ajustamento de Conduta - TAC (fls. 183/198),
visando uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a realização de várias ações necessárias para o saneamento das
irregularidades existentes no local de destino final dos resíduos sólidos gerados no município compromissário, bem como outras providências.
No tocante às alegações do Dr. Francisco Felipe Sousa Santos (advogado) que o Município de Regeneração não possui condições financeiras
para implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Regeneração/PI, este Órgão
Ministerial buscou informações junto a FUNASA, tendo sido informado acerca da existência de recursos destinados para tal fim, constatando-se,
após fiscalização in loco, que os recursos foram utilizados para fins diversos, o que ensejou na abertura de processo de Tomada de Contas
Especial, concluído a nível da Superintendência do FUNASA/PI em 31/12/2018, conforme Relatórios de TCE (Seqs.SEI 1430048 e 1430056),
escontrando-se atualmente na Coordenação de Tomada de Contas Especial (COTCE), na FUNASA/PRESI.
No caso, os convênios celebrados entre a FUNASA e o Município de Regeneração/PI resultaram em transferências infralegais de verbas federais
que, por sua vez, não se incorporaram ao patrimônio do referido Município e estariam sujeitas à prestação de contas perante o TCU.
Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, in verbis:
PROCESSUAL PENAL. FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93). VERBAS
FEDERAIS REPASSADAS À EDILIDADE ATRAVÉS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A FUNASA E O FNDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. 1. Recurso em sentido estrito em face de decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação
penal nº 0000241-53.2011.4.05.8102, cuja denúncia imputou ao recorrido a prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. 2. Em que
pese a Tomada de Preços nº 2006.01.11.02 ter sido realizada no âmbito da municipalidade, as verbas pagas ao vencedor do certame
supostamente frustrado ou fraudado são federais. É que os valores repassados pela FUNASA e pelo FNDE (Convênios nos 587/2005,
588/2005 e 842115/05) são contabilizados e administrados em conta apartada do caixa das receitas comuns do município, não se
incorporando ao patrimônio deste, exatamente para que com elas não se confundam, e para que fique clara a respectiva aplicação
específica, mantendo, assim, as características de verbas federais. 3. Resta claro o interesse na União na solução da lide penal, tal qual
previsto no art. 109, IV, da CF. Não sendo mantido o caráter competitivo da licitação, com o réu, em tese, direcionando o certame para
determinada empresa sagrar-se vencedora, obteve-se lucro certo em detrimento do dinheiro público, o qual era oriundo da União. 4. Recurso em
sentido estrito provido, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação penal nº 000024153.2011.4.05.8102.(TRF-5 - SER: 39334820134050000, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 11/07/2013,
Primeira Turma, Data de Publicação: 18/07/2013) (grifo nosso).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. CONVÊNIO. FUNASA. VERBA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 1. A existência, no convênio em discussão, de cláusula prevendo a fiscalização da sua execução por
órgão público federal - Fundação Nacional de Saúde (Concedente - fl. 112) -, bem como a necessidade de o Município convenente
prestar contas à Fundação Nacional de Saúde (Concedente - fl. 114), acarreta, na hipótese, a competência da Justiça Federal, por
aplicação, in casu, da Súmula nº 208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. O repasse de verba pública federal a município, em
face de convênio por este celebrado com ente público federal, condicionado à prestação de contas perante órgão federal, define a
competência da Justiça Federal, a teor do que estabelece o art. 109, IV, da Constituição Federal, e na forma do que dispõe a Súmula
208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Reconhecida, na hipótese, a competência da Justiça Federal, a circunstância de ser o
ora recorrente Prefeito Municipal (fl. 281/282), faz com que o processo e julgamento de eventual procedimento penal instaurado deva se
dar no âmbito da competência dos Tribunais Regionais Federais, em face da aplicação, por simetria, do disposto no art. 29, X, da
Constituição Federal. 4. Decisão mantida. 5. Recurso em sentido estrito desprovido. (TRF-1 - RSE: 6051 MG 0006051-54.2009.4.01.3813,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 31/05/2011, QUARTA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.031 de 27/06/2011) (grifo nosso).
Nesse contexto, em que pese os fortes indícios de irregularidades apontadas na documentação de fls. 310/347, entende este Órgão Ministerial
que a atribuição para investigar seja do Ministério Público Federal.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, considerando que esta Promotoria de Justiça adotou as medidas necessárias, firmando-seTermo de
Ajustamento de Conduta - TAC visando uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a realização de várias ações
necessárias para o saneamento das irregularidades existentes no local de destino final dos resíduos sólidos gerados no município
compromissário, bem como outras providências, este Agente Ministerial promove o ENCERRAMENTO e ARQUIVAMENTO deste expediente
com remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação, determinando, desde logo, a abertura de Procedimento
Administrativo para acompanhar o cumprimento de sobredito TAC, a teor do art. 8º, inc. I, Res. CNMP n°174, de 04/07/2017.
Determina-se que seja remetido cópia da documentação de fls. 310/347 e outros que se fizerem necessários ao MINISTÉRIO PÚBLICO
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FEDERAL por se tratar de verba federal sujeita a prestação de contas a órgão federal, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis,
não obstando que, no decorrer de eventual apuração, caso seja identificado algum aspecto que atraia a atribuição do MPE, as matérias
específicas sejam remetidas a este Órgão Ministerial.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI).
Decorrido o prazo de 03 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP), para exame, deliberação e, se for o entendimento, homologação ou outras providências que julgarem pertinentes.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração-PI, 10 de Setembro de 2019.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 05/2019/PJR-MPPI (Simp nº 000002-170/2018)
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí
Requerido: Município de Regeneração/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 05/2019/PJR-MPPI (Simp nº 000002-170/2018) instaurado a partir da conversão do Procedimento
Preparatório nº 08/2019/PJR-MPPI,com o objetivo de impelir o Município a adotar as medidas necessárias ao atendimento da função
social da propriedade pública urbana - TERMINAL RODOVIÁRIO HERMES TEIXEIRA NUNES.
A fim de instruir os autos de referido Procedimento, fora juntado Laudo Técnico emitido pelo Engenheiro Civil João do Rêgo Neto - CREA PI/MA:
1916605680 (ver documentação de fls. 28/44), referente à vistoria realizada no TERMINAL RODOVIÁRIO HERMES TEIXEIRA NUNES,
analisando estruturas, impermeabilização, revestimentos, instalações hidrosanitárias e elétricas, esquadrias e cobertura.
O Laudo Técnico (fls. 28/44), acerca do imóvel periciado, concluiu:
Pode-se constatar que o principal agente das anomalias previstas a serem apresentadas será a umidade de percolação inicialmente oculta
proveniente das áreas úmidas internas do edifício, a qual deverá ser sanada, gradativamente conforme forem surgindo, visando à recuperação da
fachada uma situação de normalidade. Deverá de forma concomitante aos serviços de pintura ou data imediatamente posterior, contratar os
serviços de empresa especializada em impermeabilizações a fim de sanar as patologias existentes (infiltrações) já detectadas. Poderão também
surgir novas fissuras e trincas em médio prazo devido à excessiva exposição anterior do reboco às intempéries (muitos anos sem
pintura de proteção) e também devido a possíveis acomodações naturais e de fundações do edifício.
Toda alvenaria que estiver trincada, fissurada, deverá ser demolida e refeita seguindo as premissas básicas da execução, evitando o futuro
comprometimento da estrutura. Na execução de janelas e portas deverão primeiramente só serem acentadas, quando confirmação da existência
de vergas e contravergas para que não ocorra novas rachaduras.
As instalações elétricas classificadas quanto ao grau de risco como CRÍTICO, com impacto irrecuperável e com o comprometimento do
desempenho e funcionalidade do sistema elétrico em geral, necessitando de intervenção imediata para sanar as irregularidades verificadas,
velando-se em consideração o risco à segurança do usuário e ao patrimônio, deverão ser trocadas seguindo novo projeto elétrico feito por
um engenheiro eletricista informando e adapatando a nova realidade da edificação.
Deverá ser feito um estudo do solo para que seja analisado a resistência do solo sobre a edificação, para que não haja novos recalques
colocando as estruturas em risco, e caso o solo encontre-se em condições de baixos coeficientes de resistência, seja feito de imediato o reforço
adequado das fundações.
Devido à alta incidência de fissuras, trincas, desplacamentos, será efetuado o acabamento final de nivelamento nas regões a serem tratadas,
mas o mesmo poderá não apresentar um resultado altamente satisfatório no acabamento geral das superfícies, lembrando também que
revestimento atual inexiste (emboço/reboco) apresenta altíssimo índice de absorção de água com baixa resistência mecânica além da umidade
percolante de dentro para fora, tendo sido submetido a esforços térmicos e exposição ao intemperismo por longo período. Por esses motivos o
revestimento (emboço/reboco) poderá apresentar novas placas soltas em médio prazo, mesmo com a execução da nova pintura atual e correção
das placas soltas existentes. As tintas empregadas decerão ser oriundas de fornecedor confiável enquadrando-se na classificação de primeira
linha.
A mão-de-obra a ser empregada na pintura deverá ser de boa qualidade com acompanhamento e orientação de engenheiro especializado
empintura, observando-se as premissas básicas de número de demãos satisfatórias, diluição satisfatória da tinta (indicada pelo fabricante) e
preparação adequada das superfícies a serem pintadas. Para efeito de manutenção preventiva a fachada externa do edifício deverá ser pintada
no máximo a cada 04 anos com 01 demão de líquido preparador e 02 (duas) demãos de tinta látex 100% acrílica nas pareces externas. (grifado).
Diante de tais informações, fora expedida a RECOMENDAÇÃO Nº 04/2018/PJR-MPPI, dirigida ao Município de Regeneração/PI, na pessoa do
prefeito, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, para adoção das seguintes providências:
Seja expedido, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, ato administrativo determinando a INTERDIÇÃO do uso de referida edificação, bem como
seja procedido o seu isolamento com tapumes a fim de impedir o acesso de pessoas ao local, prevenindo acidentes e responsabilização por
tais atos, nos termos do art. 10, inc. X da Lei n°8.429/92;
Seja realizado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a elaboração (por meio de profissionais habilitados) do Projeto de Restauração do
Terminal Rodoviário de Regeneração-PI, tendo em vista os problemas estruturais detectados no Laudo Técnico;
Seja realizado, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, o competente Procedimento Licitatório para fins de contratação de empresa
especializada para realização de citada restauração; e
Seja concluído/entregue, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a Restauração do Terminal Rodoviário de Regeneração/PI.
Conforme fixado na recomendação, o Município teria o prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da mesma, para informar ao
Ministério Público Estadual o seu acatamento ou não.
Pois bem, o gestor do Município de Regeneração/PI, por meio do Ofício nº 427/2018/PJR-MPPI (ver documentação de fls. 60), tomou
ciência da Recomendação nº 04/2018, na data de 21 de Novembro de 2018.
Em resposta, o Município restringiu-se apenas a comunicar que fora providenciado o isolamento do referido prédio público, com a colocação de
tapumes nos locais onde apresentavam buracos que permitiam a entrada de pessoas, bem como iriam solicitar, de imediato, laudo técnico junto
ao CREA-PI, o qual seria enviado a esta Promotoria. Todavia, quanto à última providência, este Órgão Ministerial não recebeu qualquer
informação.
Em sendo constatado que o isolamento do local foi feito da forma diversa do recomendado (Certidão de fls. 66), o Ministério Público, por meio do
Ofício nº 465/2018/PJR-MPPI (Doc. fls. 72), requisitou ao Prefeito Municipal de Regeneração/PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adotasse
as providências necessárias quanto ao isolamento adequado do Terminal Rodoviário de Regeneração/PI com o objetivo de prevenir possíveis
acidentes e responsabilização por tais atos, bem como informasse acerca do acatamento da Recomendação em todos os seus termos.
Entretanto, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação do Prefeito Municipal.
Visando instruir o presente Procedimento, fora juntado novo Relatório de Vistoria nº 88/2018, relativo ao TERMINAL RODOVIÁRIO DE
REGENERAÇÃO/PI, realizado pela Unidade Pericial de Engenharia Civil e Arquitetura do Ministério Público do Estado do Piauí (ver
documentação de fls. 77/97), onde foi emitido o seguinte relatório conclusivo, vejamos:
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A edificação apresenta vários problemas de rachaduras, mau cheiro, vidros quebrados, sujeira e acúmulo de lixo. Não são problemas localizados,
esporádicos e de fácil correção; estão presentes em toda a edificação e representam risco aos moradores de rua que usam como abrigo.
Abandono da edificação e a falta de manutenção resultou nas atuais condições em que se encontra a edificação. Com isso, tem-se as condições
degradantes verificadas in loco e registrado nas fotos a seguir.
Exposto isso, orienta-se pela interdição imediata da construção com o isolamento da mesma para que seja impedida a entrada de
terceiros. Pois é notório o risco que a edificação apresenta a qualquer pessoa que entre na edificação ou circule por suas redondezas.
Acrescento que esta medida é emergencial, porém não é a solução definitiva para a problemática aqui exposta. É preciso que seja dado
a devida destinação da edificação, ou reforma para que seja aproveitada ou demolição. Essas são soluções opinativas apresentadas
por este agente público dado as verificações realizadas. (grifado).
Considerando a Inércia do Gestor Municipal, este Órgão Ministerial expediu o Ofício nº 016/2019/PJR-MPPI, de 22 de Janeiro de 2019 (Doc.
de fls. 100), no qual requisitou ao Prefeito Municipal de Regeneração/PI que informasse acerca do acatamento e cumprimento da
Recomendação, encaminhando a respectiva documentação comprobatória relativa às providências já tomadas, com advertência do art. 10 da Lei
n° 7.347/1985.
Em resposta, na data de 19 de Fevereiro de 2019, o Município restringiu-se a informar que o material para o isolamento com tapumes do
terminal rodoviário tinha sido adquirido pelo Município e que no dia seguinte (20 de fevereiro de 2019) seria iniciado a montagem do mesmo para
atendimento da recomendação (ver documentação de fls. 102).
Às fls. 103, certificou-se que o Município nada informou acerca da expedição do Ato Administrativo de INTERDIÇÃO de referida edificação (item
"a"), bem como não informou esta Promotoria de Justiça acerca do cumprimento integral do item "a" e "b" de referida Recomendação, uma vez
que, os prazos expiraram em 05/12/2018 e 21/12/2018, respectivamente.
Novamente, o Ministério Público Estadual expediu o Ofício nº 046/2019/PJR-MPPI (Doc. fls. 107/108) ao Prefeito Municipal, requisitando que, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, informasse acerca do cumprimento das demais condições estabelecidas na Recomendação nº 04/2018/PJR-MPPI,
com a advertência do art. 10 da Lei n° 7.347/1985, o que foi recebido pelo próprio Prefeito, conforme assinatura às fls. 107.
Mais uma vez, quedou-se silente o demandado.
Diante de tal omissão, ficou constatado que o demandado apenas cumpriu, parcialmente, o item "a", procedendo apenas o isolamento com
tapumes do Terminal Rodoviário de Regeneração/PI (ver documentação de fls. 112).
O Ministério Público, ao tomar conhecimento da nomeação de novo Secretário de Administração do Município, resolveu, por meio do Ofício nº
121/2019/PJR-MPPI (Doc. de fls. 126), cientificá-loacerca da instauração do presente procedimento, bem como REQUISITAR que, no prazo de
10 (dez) dias úteis, informasse esta Promotoria de Justiça acerca do cumprimento das condições estabelecidas na Recomendação nº
04/2018/PJR-MPPI, o que foi recebido pelo próprio Secretário, conforme assinatura às fls. 126.
Em resposta ao requisitado, o Secretário de Administração informou que: "em relação ao item "a" foi realizado a interdição da referida edificação
e também foi realizado isolamento do mesmo com Tapumes para impedir o acesso de pessoas ao local. Em relação aos itens "b" e "c" a
administração municipal não dispõe de recursos financeiros para tal realização, devido ao custo financeiro de tal solicitação e as obrigações que
se possui para com todos os serviços necessários para o bom funcionamento da administração" (ver documentação de fls. 129).
Destarte, não se vislumbrou, no decorrer das diligências empreendidas no bojo do Inquérito Civil Público nº 05/2019, o interesse ou, ao
menos, a capacidade da Administração na efetivação de medidas à correta gestão de seu patrimônio, pelo contrário, instado, o
Município de Regeneração/PI forneceu respostas evasivas incompatíveis com o dever de boa gestão administrativa.
Portanto, a partir da intelecção dos fatos supramencionados, os quais demonstram a clara dificuldade em obter avanços no âmbito meramente
administrativo, a única alternativa que resta é a judicialização da presente demanda em face do ente público em comento.
Assim, sem êxito no âmbito administrativo, mesmo ante todas as tentativas frustradas de resolução extrajudicial do problema posto, que não pode
aguardar indefinidamente por uma solução, é que o Parquet, ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de Tutela Provisória (Processo nº
0800429-79.2019.8.18.0069) contra o Município de Regeneração/PI e seu Prefeito pelos fatos em apuração, na busca da efetivação do
cumprimento da função social da propriedade, dos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade e Eficiência, conjunto de normas que
estão sendo literalmente desrespeitados em virtude da desídia da Administração Pública.
EIS O RELATÓRIO.
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA
PROVISÓRIA (Processo nº 0800429-79.2019.8.18.0069), com o objetivo de compelir o Município de Regeneração a cumprir a
RECOMENDAÇÃO Nº 04/2018/PJR-MPPI, de 19 de Novembro de 2018 (ver documentação de fls. 57/59).
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVE-SE o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
judicial (Processo nº 0800429-79.2019.8.18.0069) buscando a efetivação do cumprimento da função social da propriedade, pelos fatos acima
expendidos, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI).
Deixa-se de submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAODMA cópia desta decisão e da petição
inicial ajuizada.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se.
Regeneração/PI, 01 de outubro de 2019.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI8445
INQUÉRITO CIVIL
22/2019
Portaria nº. 71/2019
Assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA, sem procedimento licitatório para o
fornecimento de serviços e/ou produtos ao Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde em Uruçuí—PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
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indisponíveis;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado
do Piauí, referente à prestação de contas do exercício 2016 (Processo TC/003127/2016) informações acerca da ausência de licitação para a
aquisição de contratos, objetivando o fornecimento de serviços e/ou produtos ao Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde em Uruçuí-PI;
CONSIDERANDO que contratação direta de serviços não singulares (sem procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade) afronta aos
princípios administrativos, violando os dispositivos da Lei 8.42992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei 8.66693.
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada, a questão;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para apurar os fatos narrados;
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO nº 84/2019 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 22/2019, para apurar possíveis irregularidades na
contratação de BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA, sem procedimento licitatório para o fornecimento de serviços e/ou produtos ao
Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde em Uruçuí—PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) Reitere-se o ofício nº 216/2019, ressaltando que deixar de atender às requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de
um a três anos, nos termos do art. 10 da Lei 7.347/85;
4) Após resposta ou escoado o prazo, fazer conclusão.
Uruçuí, 19 de setembro de 2019
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS-PI8446
PORTARIA N. 06/2019 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Assunto: Acompanhar TAC celebrado com o estabelecimento "Tim Bar" e fiscalizar políticas públicas no que se refere a enfrentamento
de poluição sonora no centro do Município de Beneditinos-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, pela promotora de justiça signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais
e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei Complementar no 75, de
20 de maio de 1993; e na Resolução CNMP n. 174/2017.
CONSIDERANDO que relanceando os olhos sobre o presente procedimento nota-se a necessidade do acompanhamento e fiscalização do
cumprimento do TAC firmado entre este Parquet e o Proprietário do estabelecimento TIM BAR;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o procedimento administrativo e a
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o no artigo 54, da Lei 9.605/98, elenca como crime 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 ;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativo, sendo instrumento próprio da atividade-fim destinado a :
a) MANTER e ACOMPANHAR o Termo de Ajuste de Conduta firmado com o proprietário do estabelecimento do TIM BAR. (Res. 174/17 CNMP
Art. 8º I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado)
b) DETERMINAR a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio, mantendo-se a mesma numeração sequencial quando da
conversão.
c) DETERMINAR, ainda, as seguintes providências:
1. Para fins de promoção de ações por parte deste órgão de execução, fiscalize-se as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da questão
ambiental no Município de Beneditinos/PI, no aspecto da poluição sonora especialmente no período festivo que se avizinha.
2. Diligencie, por meio postal para que a Prefeitura Municipal de Beneditinos, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento básico, para as diligências: a) Se o Município de Beneditinos exerce o licenciamento ambiental; b)Se a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Beneditinos possui quantos profissionais especificamente no exercício de funções fiscalizatórias em seus quadros, qual a formação
acadêmica de cada um desses servidores ; c)Se o Município de Beneditinos possui profissionais legalmente habilitados em quantidade
compatível com a demanda fiscalizatória e licenciatória; d) Se o Município de Beneditinos possui Conselho de Meio Ambiente, com caráter
deliberativo e participação social; e)Se o Município de Beneditinos exerce fiscalização sobre as ocorrências de poluição sonora, em caso positivo,
os responsáveis pela fiscalização estão habilitados com conhecimentos para realizar a medição de níveis sonoros nos moldes estabelecidos pelo
item 5.2.1 da NBR 10.151 da ABNT; f) Se o Município de Beneditinos dispõe de decibelímetros Em caso positivo, esses equipamentos estão
devidamente calibrados nos moldes do item 4.3 da NBR 10.151 da ABNT (Res. 174/17 CNMP Art. 8º II -acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; )
3. Encaminhe-se arquivo da presente Portaria, no formato word, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação
no Diário de Justiça do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2o, § 4o, VI, da Resolução no 01/2008, do Colégio de Procuradores
de Justiça do Estado do Piauí;
4. Afixe-se a presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Beneditinos, em cumprimento ao disposto no art. 2o, § 4o, VI, da
Resolução no 01/2008,
5. Nomeio o Sr. Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira, assessor ministerial, matrícula 15617, para atuar como secretário e o devido Termo de
Compromisso, numerando-se e rubricando-se todas as folhas;
6. E ao final de cumpridas as diligências, determino que sejam os autos conclusos para deliberações;
Publique-se esta Portaria na Imprensa Oficial;
Cumpra-se.
Altos, 03 de setembro de 2019.
DEBORAH ABBADE BRASIL DE CARVALHO
Promotora de Justiça
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4.10. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI8448
PA n. 40/2019 - SIMP n. 000999-090/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto fornecimento do medicamento Gosserrelina 3,6 mg
para o paciente Pedro Dias Alcântara.
O procedimento foi instaurado através de declarações prestadas pela Sra. Josélia de Lacerda Dias, relatando, em síntese, que seu pai sofre de
câncer de próstata, necessitando do medicamento Gosserrelina 3,6 mg para tratamento, mas havia omissão por parte da Secretaria Municipal de
Saúde de Picos em fornecê-lo.
Despacho de fls. 14/15, determinando a expedição de ofício à Farmácia de Componentes Especializados do Estado do Piauí, solicitando
informações acerca do que noticiado nesta Promotoria.
À fl. 31, declarações prestadas pela requerente, informando que a Secretaria de Saúde da municipalidade está fornecendo os medicamentos de
forma correta, sem atrasos, considerando resolvida a problemática outrora enfrentada.
É o relatório.
A Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
"Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil."
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento,
na medida em que adotadas as diligências necessárias e feitos os encaminhamentos legais devidos, o medicamento para tratamento de saúde
de Pedro Dias Alcântara está sendo regularmente dispensado, tendo, assim, o paciente obtido o bem da vida vindicado.
Nesse contexto, o arquivamento do procedimento administrativo é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede,
solucionado o fato narrado.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as
devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Interessada ciente do arquivamento - fl. 31, na forma do §1º do art. 4º da mesma norma.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Picos, 23 de julho de 2019.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça, respondendo
PA n. 76/2019 - SIMP n. 000321-090/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto requerimento de intervenção cirúrgica para Francisco
Antônio de Moura.
O procedimento foi instaurado através de declarações prestadas pela Sra. Maria Tays de Araújo Moura, informando, em síntese, que seu pai, o
Sr. Francisco Antônio, estava internado no Hospital Regional Justino Luz, por conta de lesão no braço esquerdo, carecendo de cirurgia
ortopédica, a ser realizada no local. Ocorre que, o procedimento retardou-se, vez que, para sua realização, fazia-se necessária uma peça não
disponível no nosocômio. Depois de 1 (um) mês de espera, lhe foi informado que seu genitor foi regulado para Teresina, situação contrária ao
seu interesse, já que precisava ficar em Picos para cuidar da mãe. Por essa razão, a parte requereu intervenção deste Órgão para realização da
cirurgia nesta cidade - fl. 02.
Despacho inicial de fl. 05, determinando a expedição de ofício ao Hospital Regional Justino Luz para prestar informações acerca da realização de
cirurgia do Sr. Francisco Antônio de Moura. Em resposta, acostada a fl. 18, o nosocômio informou não constar em seu sistema informações sobre
eventual internação de paciente com esse nome.
À fl. 19, certificou-se que, através de contato telefônico com a requerente, foi obtida a informação de que o paciente está realizando fisioterapia e
que a necessidade ou não de intervenção cirúrgica vai depender da evolução do paciente no tratamento fisioterapêutico. A parte afirmou, ainda,
que o HRJL já procedeu à entrega do prontuário médico do Sr. Francisco Antônio de Moura.
É o relatório.
A Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
"Art. 4º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV -embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil."
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, o feito perdeu o objeto, na medida em que adotadas as diligências necessárias e feitos os
encaminhamentos legais devidos, a requerente informa que o procedimento cirúrgico outrora pretendido, não é mais uma necessidade, e sim
uma possibilidade, a ser concretizada a depender do resultado do tratamento fisioterapêutico por que passa o Sr. Francisco. Assim, a pretensão
de cirurgia ortopédica, em relação ao paciente referenciado, não tem mais razão de ser, pelo fato mudança de quadro ocorrido.
Nesse contexto, o arquivamento do procedimento administrativo é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede,
solucionado o fato narrado, sem prejuízo de posterior atuação deste Órgão de execução, em caso de necessidade de procedimento cirúrgico no
paciente e omissão na sua realização.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as
devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Picos, 23 de julho de 2019.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça, respondendo

4.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI8449
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 20/2019 NOTÍCIA DE FATO
- SIMP Nº 000567-060/2019
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ASSUNTO: Negligência e abuso financeiro contra pessoa idosa Pessoa Idosa RECLAMANTE: COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DO
DISQUE DIREITOS HUMANOS RECLAMADO: MANOEL SALVADOR
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se no dia 21/05/2019 o Procedimento Administrativo nº 020/2019 epigrafado, por meio da Portaria nº 20/2019, com base no teor da
DENÚNCIA DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100 (Número do Protocolo: 1983379; Número da Denúncia: 1118942 - Grupo de violação:
Pessoa Idosa), noticiando: "que Maria, pessoa idosa é abusada financeiramente e negligenciada pelo marido, Sr. Manoel. Os fatos ocorrem há
aproximadamente dois anos". (fls. 02/05 e 06/07).
Em cumprimento ao determinado inicialmente foram expedidos: I) O ofício nº 690/2019.01.020/2019/SEPJCM-MPPI no dia 03.06.2019 (com
ciência no dia 17.06.2019) à Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior/PI/SEMAS, solicitando elaboração
de Relatório Social, acerca da situação vivenciada pela Sra. Maria do Socorro Lima da Costa (fls. 12 e 16); II) Notificação ao Sr. Manoel Salvador
no dia 12.06.2019 (com ciência no dia 18.06.2019), para comparecer nesta Promotoria de Justiça, para fins de esclarecimentos acerca dos fatos
reportados na Denúncia Disque 100 nº 1118942 ( fls. 14 e 18). Todavia, o mesmo não compareceu no dia e hora agendados pela Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Campo Maior, conforme Certidão do dia 25.06.019 (fl. 19).
Maior/PI/SEMAS informou no PARECER SOCIAL do dia 27.06.2019 que não foi possível realizar a visita técnica social por que não foi fornecido
o endereço da Sra. Maria do Socorro e da Sr. Manoel Salvador (fl. 22).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho exarado no dia 22.07.2019 (fl. 34): I) expediu-se a renovação de Notificação ao Sr.
Manoel Salvador, no dia 22.08.2019 (com ciência no dia 28.08.2019), para comparecer nesta Promotoria de Justiça com a finalidade de prestar
esclarecimentos acerca dos fatos narrados na Denúncia Disque 100 (fls. 36 e 41); II) realizado contato, via e-mail institucional à Secretaria de
Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior - SEMAS, informando o endereço da Sra. Maria do Socorro (Rua Motorista Luciano, 268
- bairro São João - Campo Maior) , para viabilizar a pronta elaboração de relatório social, conforme certidão de 23.08.2019 do dia 23.08.2019
(fl.37 E DOCUMENTO DE FL. 38);. III) realizou-se o desentranhamento do Parecer Social que se encontrava acostado às fls. 23/30, por ser
alheio ao procedimento em lume, CONFORME CERTIDÃO de 23.08.2019 (fl. 39).
O Sr. Manoel Lopes da Costa compareceu, no dia 29.08.2019, na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde informou que sua
esposa, a Sra. Maria do Socorro, faleceu dia 23 de julho de 2019, tendo apresentado, posteriormente, a respectiva certidão de óbito (fl. 43 e
documentos de fls. 44/46).
A Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior/PI, não apresentou resposta/informações no prazo fixado no
ofício nº 690/2019.01.020/2019/SEPJCM-MPPI do dia 03.06.2019 (fls. 12 e 16), mesmo depois de ter sido informada sobre o endereço da Sra.
Maria do Socorro, conforme certidão de perda de prazo do dia 11.09.2019 ( fl. 47).
Maior/PI/SEMAS, via do CRAS ZICO MARTINS, apresentou resposta intempestiva ao Ofício nº 690/2019.01.020/2019, tendo enviado no dia
18.09.2019 RELATÓRIO SOCIAL, no qual consta: " No dia 10 de setembro de 2019 foi realizada visita domiciliar pela equipe técnica dessa
unidade estatal...conforme o que foi relatada e constatado durante a visita domiciliar, a Sra. Maria do Socorro Lima da Costa, 79 anos de idade,
faleceu no dia 23 de julho de 2019, conforme certidão de óbito, em anexo, sendo a causa da morte relacionada a parada cardíaca, infarto agudo
do miocárdio e hipertensão arterial. Ao passo que, segundo o Sr. Manoel Lopes da Costa, encontra-se em sentimento pelo falecimento repentino
de sua esposa, na qual mantinham uma relação de respeito e afeto mútuo."( fls. 50/51).
Considerando que a Sra. Maria do Socorro Lima da Costa faleceu repentinamente no dia 23.07.2019;
Considerando o teor do RELATÓRIO SOCIAL do CRAS ZICO MARTINS no qual consta que a Sra. Maria do Socorro Lima Costa e o Sr. Manoel
Lopes da Costa mantinham uma relação de respeito e afeto mútuo; apresentaram a Certidão de Óbito da Sra. Maria do Socorro Lima da Costa,
falecida no dia 23.07.2019;
Considerando, também, que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público estadual, ressaltando que
qualquer outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público estadual poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato
e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público Estadual, através do do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, resolve: PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do
presente Procedimento Administrativo nº 20/2019 nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III,
da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se: I) a COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DO DISQUE DIREITOS HUMANOS, via e-mail; II) o CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL DA
EDUCAÇÃO E DA CIDADANIA/CAODEC, sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos.
Comunique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 27/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior/PI, 30 de setembro de 2019.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 76/2019
SIMP Nº 001085-060/2019
PORTARIA Nº 76 /2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal e no art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93 e §§ 4º e 5º, do art. 2º, inciso II da
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei" (Art. 4º caput da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso" (§ 1o do Art. 4o da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto
do Idoso);
CONSIDERANDOque "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados: por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento" (Art. 43, caput e inciso II da Lei nº 10.741/003 - Estatuto do
Idoso);
CONSIDERANDO que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO o artigo 43 do Estatuto do Idoso, in verbis: "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso da
família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição pessoal";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato registrada sob SIMP nº001085-060/2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI, com base
no Termo de Declaração prestado no dia 19.09.2019 pela Sra. NILSELENE GOMES DA COSTA, noticiando que deseja ser responsável pelo seu
pai, o Sr. Antônio José Lopes da Costa, tendo em vista que o idoso sofre maus- tratos por parte de seus atuais responsáveis Josias e Ana Rita.
O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça signatário, resolve INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 76/2019,
registrado sob o protocolo SIMP nº 001085-060/2019, determinando-se inicialmente:
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Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º da Resolução nº 01/2008,
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), 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;
Expedição de notificação à Sra. Ana Rita Monteiro da Silva, residente na rua Santa Cruz, nº 204, bairro Santa Cruz, Campo Maior, para
comparecer junto a Sede das Promotorias de Campo Maior, para tratar de assunto do interesse da justiça, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
Expedição de notificação ao Sr. Antônio Lopes da Costa, residente na rua Santa Cruz, nº 204, bairro Santa Cruz, Campo Maior, para comparecer
junto a Sede das Promotorias de Campo Maior, para tratar de assunto do seu interesse e de interesse da justiça, no prazo de 10 (dez) dias
corridos;
Expedição de notificação ao Sr. Josias, residente na rua Santa Cruz, nº 204, bairro Santa Cruz, Campo Maior, para comparecer junto a Sede das
Promotorias de Campo Maior, para tratar de assunto do interesse da justiça, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
Expedição de ofício ao Conselho do Idoso de Campo Maior, solicitando a realização de Estudo Social acerca da situação vivenciada pelo idoso, o
Sr. Antônio José Lopes da Costa, residente na rua Santa Cruz, nº 204, bairro Santa Cruz, Campo Maior, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora MARIA ILCE BARROS DE ARAÚJO SANTOS, lotada nesta 2ª Promotoria
de Justiça de Campo Maior.
Registre-se em SIMP.
Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos.
Campo Maior (PI), 01 de outubro de 2019.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº77/2019
SIMP Nº 001099-060/2019
PORTARIA Nº 77/2019
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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno
exercício e que as pessoas que necessitam do serviço público de saúde tem direito de serem satisfatoriamente atendidas, qualquer que seja a
natureza do atendimento (art. 2º da Lei nº 8080/90);
CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal n.º 8080/90, prega a "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";
CONSIDERANDO que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art.
227 da CF);
CONSIDERANDO que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." (Art. 5º da Lei nº
8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor." (Art. 18 da Lei nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente." (Art. 70 da Lei
nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável" (Art. 98, caput
e incisos I e II da Lei nº 8.69/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do CNMP, que Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia
de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato registrada sob SIMP nº 001099-060/2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI, com
base em comunicado oriundo do Conselho Tutelar de Campo Maior-PI, noticiando que o adolescente FRANCISCO ÍTALO CALAÇA DA SILVA(14
anos), filho de Francisco de Assis Marques da Silva e Analine da Costa Calaça não está frequentando a Escola Municipal Agda Maria da
Conceição em que está matriculado. Em visita a casa da criança, a avó e o pai afirmaram que Francisco Ítalo faz o que quer e que o mesmo já é
dono de sua própria vida.
RESOLVE-SE INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo sob o nº 77/2019, registrado sob o protocolo SIMP nº 001099060/2019, determinando-se inicialmente:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao 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. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), 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 que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
4.1. Expedição de notificação ao Sr. Francisco de Assis Marques da Silva, residente no Povoado Alto do Meio, próximo da Creche Vovô José,
para que informe o endereço da Sra. Analine da Costa Calaça, bem como compareça junto a Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior,
para tratar de assunto do seu interesse e do interesse da Justiça, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
4.2. Expedição de notificação ao adolescente, Francisco Ítalo Calaça da Silva (14 anos), residente Povoado Alto do Meio, próximo da Creche
Vovô José, para comparecer junto a Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, acompanhado de seu responsável legal, para tratar de
assunto do seu interesse e do interesse da justiça, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
4.3. Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior-PI, solicitando a elaboração de
Estudo Social acerca da situação vivenciada pelo adolescente, Francisco Ítalo Calaça da Silva (14 anos), residente Povoado Alto do Meio,
próximo da Creche Vovô José, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora MARIA ILCE BARROS DE BARROS DE ARAÚJO SANTOS, lotada nesta
2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior.
Publique-se. Cumpra-se.
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Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Campo Maior - PI, 01 de outubro de 2019.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.12. 56ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI8450
PORTARIA Nº 22/2019-56ªPJ/MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por meio da Promotora de Justiça in
fine assinada, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no art. 129, I e III, da Constituição Federal; art. 37, I, da Lei
Complementar nº 12/1993; art. 26, I, "a", "b" e "c", da Lei Federal nº 8.625/93; na forma regulada pela Resolução CNMP nº 181/2017 e Resolução
CPJ-PI nº 02/2008, e:
CONSIDERANDO que, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988).
CONSIDERANDO que, compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF/88).
CONSIDERANDO que, nos presentes autos, incide o cado da imprescindibilidade de conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos
fatos e adoção das medidas corretivas, se necessário;
CONSIDERANDO que, a norma do art. 2º, §§6º e 7º, da Resolução CNMP nº 23/2008, dispõe o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável e, vencido este prazo, o membro do
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil;
CONSIDERANDO que, no presente momento, os autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas acima, à exceção de converter
o procedimento em Inquérito Civil;
RESOLVE:
CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 000128-252/2018 em INQUÉRITO CIVIL, na forma regulada pela Resolução nº 23/2008, do
Conselho Nacional do Ministério Público, e Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça, com o fim de verificar irregularidades
de superlotação de presos na Colônia Agrícola Penal Major César de Oliveira - CAMCO, adotando, ao final, todas as medidas extrajudiciais e
judiciais à resolução dos fatos constatados nos autos.
DETERMINAR que se cumpram, com brevidade, todas as diligências que foram exaradas no despacho retro, cujo teor passa a integrar o
presente termo.
Após os registros de praxe, publique-se, comunicando à Secretaria-Geral do Ministério Público, em cumprimento aos art. 4º, VI, da Resolução
CNMP nº 23/2008.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 23 de setembro de 2019.
LIANA MARIA MELO LAGES
Promotora de Justiça

4.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI8452
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 018/2019
SIMP Nº 000172-081/2018
Objeto: Converter em Procedimento Administrativo nº 18/2019 a Notícia de Fato SIMP Nº 000172-081/2018para continuidade de diligências e
acompanhamento da situação envolvendo o necessário aparato do Município de Bom Jesus-PI no fornecimento de curso de formação específico
à consecução das funções do Cargo de Agente de Trânsito.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI,no uso das atribuições previstas nos
Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução para acompanhamento de políticas e
instituições públicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato, SIMP Nº 000172-081/2018, em tramitação nesta Promotoria de Justiça, trata de fatos relativos no
fornecimento de curso de formação específico, meios e instrumentos de trabalho necessários para a fiel execução das funções do cargo de
agente de trânsito, ocupado atualmente pelo servidor Murilo Clementino Rodrigues;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento;
CONSIDERANDO as declarações prestadas e as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO haver em tramitação nesta comarca Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face do Município de Bom Jesus
com fins à municipalização do trânsito (Processo n° 000691-56.2013.8.18.0042);
CONSIDERANDO no bojo da inicial do processo citado não haver pedido expresso de fornecimento de curso de formação específico para a
qualificação dos agentes na execução das funções;
CONSIDERANDO a necessidade padronização, uniformização e delimitação nos temas/objetos dos procedimentos para a boa satisfação da
pretensão perseguida;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis; e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERADO que o curso de formação e capacitação, bem como os critérios adotados para a atividade de agente de trânsito é
determinado na Portaria do DENATRAN Nº 94, de 31 de maio de 2017;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 000172-081/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 18/2019, concomitante e supletivamente à
Ação Civil Pública n° 000691-56.2013.8.18.0042, visando a complementação das diligências com fins à municipalização do trânsito em Bom
Jesus-PI, bem como o fornecimento de curso de formação para os ocupantes do cargo de agente de trânsito, determinando, desde logo:
DESIGNAR o Sr. SEBASTIÃO RODRIGUES MOURA, Assessor de Promotoria, lotado na 2° Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, matrícula
nº 15595, atendendo ao disposto no art. 8° da Resolução CNMP nº 174/2017, para secretariar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ora instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente do Diário Oficial do MP -PI, para fins de publicação;
3. A fixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, vai Athenas - E-DOC, com cópia da presente Portaria de Conversão para fins de
conhecimento.
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Após, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Registre-se, autue-se, publique-se e cumpra-se.
Empós, conclusos para novas determinações.
Bom Jesus-PI, 30 de setembro de 2019.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotor de Justiça respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 20/2019
SIMP Nº 000096-081/2019
Objeto: Converter em Procedimento Administrativo nº 20/2019 a Notícia de Fato SIMP Nº 000096-081/2019para continuidade de diligências e
acompanhamento da situação de adolescente com dificuldades relativas ao convívio familiar, uso de drogas e frequência escolar.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI,no uso das atribuições previstas nos
Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução para acompanhamento de políticas e
instituições públicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato, SIMP Nº 000096-081/2019, em tramitação nesta Promotoria de Justiça, que trata de situação narrada
através de ofício advindo do Conselho Tutelar de Bom Jesus-PI, informando que Sr. Salvador Ribeiro da Fonseca vem enfrentando problemas
familiares referentes a criação, uso de drogas e frequência escolar do seu filho adolescente Jean Barbosa da Fonseca.
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis; e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO as disposições constantes no Estatuto da Criança e Adolescente - Lei 8.069/90.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 000096-081/2019em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 20/2019,visando dar continuidade à apuração
dos fatos acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
DESIGNAR a Sra. ALESSANDRA SILVA PONTES, Técnica Ministerial, Mat. 407, lotado no Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom JesusPI, atendendo ao disposto no art. 8° da Resolução CNMP nº 174/2017, para secretariar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ora
instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente do Diário Oficial do MP -PI, para fins de publicação;
3. A fixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Seja encaminhada cópia da presente Portaria de conversão ao Centro de Apoio de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ)para fins de
conhecimento da presente conversão;
5. Determino, ainda, a expedição de ofício ao CREAS de Bom Jesus-PI, para no prazo de 10 (dez) dias, elabore relatório familiar acerca da
família assistida, assim como informe se há acompanhamento e inclusão do menor Jean Barbosa da Fonseca em algum programa de assistência
social especializado.
Após, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Arquive-secópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Registre-se, autue-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 30 de setembro de 2019.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotor de Justiça respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI8453
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 06/2019
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 causada pela senhora CRISTIANE PAZ LIMAem seu estabelecimento localizado na Rua Santo Expedito,
800, Bairro Explanada, Piracuruca;
CONSIDERANDO que a utilização abusiva de instrumentos sonoros é feita em diversos horários, nas proximidades de residências familiares;
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 nº 3688/ 41), "Perturbar alguém, o trabalhou ou sossego alheios: I e II - omissis; III - abusando de elementos sonoros ou
sinais 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 nº 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
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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, o uso do decibelímetro é desnecessário, sendo
relevante a prova testemunhal e/ou documental (art. 158, CP);
CONSIDERANDO que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento dos procedimentos legais não deve vir em prejuízo daqueles que
necessitam de sua atuação.
RESOLVE:
1) RECOMENDAR a proprietária do estabelecimento CRISTIANE PAZ LIMAque:
abstenha-se de realizar festas, produzir eventos, shows, enfim, todo e qualquer evento em referido estabelecimento, mediante utilização de
aparelhos que propaguem, descontroladamente, o som em verdadeira perturbação de sossego e da tranquilidade social, sob pena de
responsabilização; instrumentos musicais ou equipamentos sonoros de qualquer natureza (art. 96, CTN), sem a devida autorização do Poder
Público Municipal;
b)abstenha-se de utilização de equipamentos sonoros que possam vir a perturbar a tranquilidade social antes das 07h00 e após as 22h00;
c) 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) 65dB (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 à Prefeitura Municipal de Piracuruca para que, usando do seu poder de polícia, promova o imediato embargo/interdição de
todas as atividades do estabelecimento deCRISTIANE PAZ LIMA, utilizando-se de todas as diligências necessárias à coibição dos ilícitos
penais descritos nesta Recomendação;
RECOMENDAR ao COMANDO DA POLICIA MILITAR DE PIRACURUCA, para que, dentro das suas atribuições de patrulhamento ostensivo,
em caso de desobediência da proprietária do estabelecimento ou de quem faça às vezes, utilize-se de todas as diligências necessárias à coibição
dos ilícitos penais descritos nesta Recomendação; efetuando, se necessário, a prisão em flagrante, observando o disposto nos artigos 301
e 302 do CPP;
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil responsável pela atuação no Município de Piracuruca/PI que realize as apurações das infrações
penais cometidas, instaurando o procedimento investigativo cabível;
Para a resposta a esta recomendação, fixo o prazo IMPRORROGÁVEL de 72 (setenta e duas) horas;
E DETERMINAR que:
a) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Prefeito do Município de Piracuruca, ao Comandante da Polícia Militar, ao Delegado
da Polícia Civil e a proprietária CRISTIANE PAZ LIMA para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação;
b) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente para fins de conhecimento e controle;
c) remeta-se cópia da Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público, por ofício, para conhecimento;
d) Publique-se a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios e no Diário da Justiça.
Fica estabelecido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que sejam informadas as providências tomadas no sentido do cumprimento da
presente recomendação.
Piracuruca 02 de outubro de 2019.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI8454
PORTARIA GPJSP nº 71/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Promotor de Justiça de São Pedro do Piauí - PI, nos termos do art. 37, I, da
Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3° da Resolução CNMP nº 023/2007, a fim de "apurar possíveis fraudes na atuação de Associações de
Direitos do Consumidor e assemelhados, no âmbito do Município de São Pedro do Piauí", RESOLVE CONVERTER o Procedimento de
Investigação Criminal nº 01/2017 em Inquérito Civil Público nº 13/2019. Nesse sentido, providencie-se:
a) registro em livro próprio e autuação da presente Portaria, afixando-se cópia respectiva no átrio desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir
publicidade, conforme art. 7º da Resolução CNMP Nº 023/2007;
b) publicação desta Portaria no Diário Eletrônico do MPPI, a fim de conferir publicidade, conforme art. 7º da Resolução CNMP Nº 023/2007;
c) seja oficiado o diretor da Secretaria de São Pedro, a fim deste encaminhar a relação de todas as ações envolvendo ANADECO, ASBRAC,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, DEFENDER BRASIL;
d) logo após a desincumbência de tais atos, faz-se conclusão a este Membro Ministerial para a adoção das medidas cabíveis.
Para subsidiar os trâmites deste procedimento fica designado Rodrigo Morais Leite, Assessor de Promotoria.
São Pedro do Piauí (PI), 30 de setembro de 2019.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4.16. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI8456
PORTARIA 12ª PJ N° 157/2019
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº 101/2019
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública, por
seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República.
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOque a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO representação ofertada a esta Promotoria de Justiça noticiando regular cumprimento de disposição legal (art. 9º, § 4°, da lei
9.434/97, com alteração da Lei nº 10.211/2001, e artigo 15 dos seus parágrafos do decreto federal nº 2.268/97), concernente ao transplante inter
vivos;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
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Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N° 101/2019 na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, do CNMP, afimde acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter vivos,adotando,
caso necessárias, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Autuação da presente PORTARIA juntamente dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
Designação de audiência no ensejo de verificar o fiel cumprimento e observância do dispositivo legal concernente ao transplante inter vivos, no
presente procedimento;
Nomeia-se a Srª. Brenda Virna de Carvalho Passos para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do
CNMP;
Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e ao Conselho Superior do Ministério
Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
Publique-se e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo
4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 01 de outubro de 2019.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

4.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI8457
PORTARIA Nº 26/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2019
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Artigo 129, incisos I,II,VIII e IX da Constituição Federal e, ainda, conforme o art. 6º, da Lei Complementar Estadual
nº 12/94;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, consoante previsto no
art. 129, III e VII, CF/88;
CONSIDERANDO que, no âmbito do controle externo da atividade policial, o Ministério Público poderá instaurar o procedimento administrativo
competente para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições bem como embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil., consoante o art. 8º, II e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um
ilícito específico, nos termos do parágrafo único do art. 8º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial pode ser desenvolvido de forma difusa ou concentrada e, nesta última hipótese,
através da efetivação de visita técnica às delegacias de polícia, de acordo com a Resolução nº 20/2007 - CNMP;
CONSIDERANDO que, nos autos de procedimentos extrajudiciais, esta Promotoria de Justiça requisita a autoridade policial a instauração de
inquérito policial e de outros procedimentos policiais;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, o cumprimento
pelo Delegado de Polícia Civil de São João do Piauí das requisições da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, consoante o art. 8º, II, da
Resolução CNMP Nº 174/2017, razão pela qual determino a adoção das seguintes providências:a
a) que seja AUTUADO e REGISTRADO nos livros respectivos e no sistema SIMP;
b) que seja publicado no átrio do Ministério Público;
c) que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
d) que seja encaminhado, via e-mail, ao Procurador Geral de Justiça, ao Conselho Superior e ao CAOCRIM, para conhecimento;
e) que seja cientificado o Delegado de Polícia de São João do Piauí;
f) por fim, REQUISITA-SE do Delegado de Polícia de São João do Piauí, no prazo de 20 (dias) dias, as seguintes informações:
f.1. A lista das requisições ministeriais desta 1ª Promotoria de Justiça já atendidas, no período de janeiro a setembro de 2019;
f.2. A lista das requisições ministeriais desta 1ª Promotoria de Justiça ainda não atendidas, no período de janeiro a setembro de 2019.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São João do Piauí, 02 de outubro de 2019.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

5. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR JURCON
[]

5.1. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - JURCON 8451
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE HOUVE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR ENTENDER AUSENTE QUALQUER INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM
VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
01. Processo Administrativo Nº (000004-220/2016)
Reclamado: JUNCO COMERCIAL LTDA.
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
02. Processo Administrativo Nº (000612-005/2016)
Reclamado: ESMALTEC S/A; MAGAZINE LILIANE S/A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
03. Processo Administrativo Nº (000634-005/2016)
Reclamado: C&A MODAS LTDA.
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
04. Processo Administrativo Nº (000788-005/2016)
Reclamado: BANCO PANAMERICANO S/A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
05. Processo Administrativo Nº (000229-005/2016)
Reclamado:LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
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Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
06. Processo Administrativo Nº (000636-005/2016)
Reclamado: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
07. Processo Administrativo Nº (000251-005/2016)
Reclamado(s): CLARO S/A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
08. Processo Administrativo Nº (000001-220/2016)
Reclamado: AGESPISA
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
09. Processo Administrativo Nº (000571-005/2016)
Reclamado: BANCO BMG S/A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
10. Processo Administrativo Nº (000758-005/2016)
Reclamado: BANCO PANAMERICANO S/A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
11. Processo Administrativo Nº (000535-005/2016)
Reclamado: BANCO BONSUCESSO
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
12. Processo Administrativo Nº (000656-005/2016)
Reclamado: JORGE JOSÉ DA SILVA MERCADORIAS
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
13. Processo Administrativo Nº (000620-005/2016)
Reclamado: ANTARES VEÍCULOS LTDA; FORD MOTOR COMPANY LTDA.
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
14. Processo Administrativo Nº (000538-005/2016)
Reclamado: UNIVERSO ONLINE S/A (UOL)
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
15. Processo Administrativo Nº (000224-005/2016)
Reclamado: LOJAS JM
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000004-220/2016
REQUERENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REQUERIDO - JUNCO COMERCIAL LTDA
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor JUNCO COMERCIAL LTDA, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 11/07/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
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III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000612-005/2016
RECLAMANTE - FRANCISCO BATISTA FONTENELE NETO
RECLAMADOS - ESMALTEC S/A; MAGAZINE LILIANE S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores ESMALTEC S/A; MAGAZINE LILIANE S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 04/12/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000634-005/2016
RECLAMANTE - VALDERICE VIEIRA DE ABREU
RECLAMADO - C&A MODAS LTDA.
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor C&A MODAS LTDA, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 22/10/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000788-005/2016
RECLAMANTE - MARIA ZILMA DE OLIVEIRA SILVA
RECLAMADO - BANCO PANAMERICANO S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO PANAMERICANO S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 15/08/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
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ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000229-005/2016
RECLAMANTE - ANTONIO RODRIGUES DE LIMA
RECLAMADO - LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 30/07/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000636-005/2016
REQUERENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REQUERIDO - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
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DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 04/11/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000251-005/2016
RECLAMANTE - ELONILCE BARBOSA DA SILVA
RECLAMADO - CLARO S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CLARO S/A, para apurar infração administrativa em
relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 24/09/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
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administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000001-220/2016
RECLAMANTE - MARIA DALVA MARTINS NUNES
RECLAMADO - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 21/06/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
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Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000571-005/2016
RECLAMANTE - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
RECLAMADO - BANCO BMG S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BMG S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 21/06/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000758-005/2016
RECLAMANTE - ANACLETO RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO
RECLAMADO - BANCO PANAMERICANO S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO PANAMERICANO S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 05/08/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
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Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000535-005/2016
RECLAMANTE - MARIA ANTONIA ARAUJO MACHADO
RECLAMADO - BANCO BONSUCESSO S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BONSUCESSO S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 08/10/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
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Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000656-005/2016
RECLAMANTE - MARIA DE JESUS RAMOS ANDRADE
RECLAMADO - JORGE JOSÉ DA SILVA MERCADORIAS
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor JORGE JOSÉ DA SILVA MERCADORIAS, para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 14/10/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000620-005/2016
RECLAMANTE - ANTONIA PEREIRA DE MELO
RECLAMADO - ANTARES VEICULOS LTDA; FORD MOTOR COMPANY LTDA
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores ANTARES VEICULOS LTDA; FORD MOTOR
COMPANY LTDA, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
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Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 05/11/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000538-005/2016
RECLAMANTE - ANTONIA IZETE CARDOSO DE ARAÚJO DANTAS
RECLAMADO - UNIVERSO ONLINE S/A
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor UNIVERSO ONLINE S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 31/07/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
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Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000224-005/2016
RECLAMANTE - ROBERTO DA SILVA FONSECA
RECLAMADO - LOJAS JM
EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO PROLATADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PRESENTE DATA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO EM VIRTUDE DOS FATOS INVESTIGADOS
ESTAREM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 14DESTA JUNTA RECURSAL
DO PROCON. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor LOJAS JM, para apurar infração administrativa em
relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa promovendo o arquivamento e submetendo a Junta Recursal do Procon para fins do que dispõe o art. 26 da Lei
Complementar 36/2004, ocorrida em 14/08/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, vê-se que o órgão de origem promoveu o arquivamento por não vislumbrar ofensa à legislação consumerista.
Ocorre que, mesmo que se venha a apreciar o mérito do arquivamento, a matéria de fundo já se encontra prescrita, uma vez que a decisão de
arquivamento é datada de mais de cinco anos, tendo como referencial a data de hoje.
Desnecessário o revolvimento de toda a matéria para verificar o acerto ou não da decisão de arquivamento, já que não trará qualquer proveito útil
ao presente procedimento administrativo.
Sobre a prescrição apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ultrapassado, portanto, o lapso superior de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório promovendo o
arquivamento do procedimento por entender não haver qualquer ofensa à legislação consumerista.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 14 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 14 - JURCON
Passados mais de 05 (cinco) anos da decisão administrativa que promoveu o arquivamento por entender ausente qualquer infração à legislação
consumerista, desnecessário o revolvimento da matéria de fundo, haja vista que, em caso de eventual reforma ou anulação, os fatos já estarão
atingidos pela prescrição quinquenal, podendo o relator realizar a devida homologação, sem a necessidade de submeter a sua decisão ao
colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e aplicando o disposto no enunciado nº 14 desta Junta Recursal, HOMOLOGO a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pois
decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE HOUVE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DATA DA DECISÃO
CONTAR COM MAIS DE CINCO ANOS, ESTANDO PRESCRITO O DIREITO DE EXIGIR DO ESTADO, POR SEU ÓRGÃO DE DEFESA DO
Página 89

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 494 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2019 Publicação: Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019

CONSUMIDOR.
01. Processo Administrativo Nº (000745-005/2016)
Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Relatora: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
02. Processo Administrativo Nº (000093-005/2018)
Reclamado: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Relatora: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
03. Processo Administrativo Nº (000110-005/2018)
Reclamado: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS
Relatora: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000745-005/2016
RECLAMANTE - MARCIA COELHO DE MELO
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 11/05/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 02 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000093-005/2018
RECLAMANTE - YARAXERXES GONÇALVES DA COSTA
RECLAMADO - CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 04/07/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
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inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 02 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000110-005/2018
RECLAMANTE - ANATÁLIA DÉBORA PEREIRA CÉSAR
RECLAMADO - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 05/02/2014.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 02 de julho de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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Promotor de Justiça da Junta Recursal do Procon

6. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL GACEP
[]

6.1. Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial – GACEP8447
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 31/2019
PORTARIA Nº 37/2019
Procedimento Administrativo. Pedido de auxílio. 46ª Promotoria de Justiça de Teresina. Prevenção de assaltos nas imediações do Hospital de
Urgências de Teresina-HU.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, VII, VIII e IX2, da Constituição da República; no art. 26, da Lei nº 8.625/93; no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo
Penal; nos arts. 1º, 2º e 6º da Resolução CNMP nº 181/2017; no art. 10 da Resolução CNMP nº 174/2017; e no art. 7º, III, da Resolução
CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando que, nos termos do art. 144 da CF/88, a segurança pública é dever do Estado, bem como direito e responsabilidade de todos;
Considerando que com o advento da Lei nº 13675/2018, que regulamenta o art. 144, § 7º, da CF/88, criando a Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituindo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP);
Considerando o disposto do art. 29 da Lei do SUSP, no sentido de que o processo de avaliação das políticas públicas de segurança pública e
defesa social deverá contar com a participação de representantes do Ministério Público, dentre outras autoridades;
Considerando que cabe ao controle externo da atividade policial o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas
leis, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, bem como a prevenção da criminalidade, consoante
dispõe o artigo 2º, I, II, II, da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que a Resolução CPJ nº 06/2015, alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que instituiu o GACEP, prevê, dentre as suas
atribuições, a instauração de Notícia de Fato, Procedimento de Investigação Criminal, bem como a expedição de recomendações, visando à
melhoria dos serviços relacionados à atividade policial ou quaisquer outros relacionados à segurança pública, bem como em defesa de direitos e
bens cuja incumbência seja de responsabilidade do Ministério Público, em auxílio ao Promotor de Justiça natural, conforme art. 7º, III, VII e VIII,
c/c art. 14, parágrafo único;
Considerando a reunião realizada no dia 30/08/2019 com a promotora de justiça, Drª Francisca Vieira e Freitas Lourenço, titular da 46ª
promotoria de justiça de Teresina em conjunto com o CAODIJ, tomou-se conhecimento dos constantes assaltos que ocorrem diariamente em
frente à promotoria de justiça do menor infrator, motivo pelo qual aquela promotora de justiça solicitou o auxílio do GACEP;
Considerando o enunciado da Carta do VII Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial- ENCEAP3,
orientando que o controle externo da atividade policial deve preocupar-se primordialmente com a prevenção, atuando proativamente, de modo a
garantir uma prestação eficaz de segurança pública à sociedade e envidar esforços para que as polícias tenham condições estruturais suficientes
para o exercício de um trabalho eficiente;
Considerando o enunciado da Carta do VIII Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial- ENCEAP,
sobretudo quanto ao item 24, do Grupo C, no sentido de fomentar iniciativas de projetos de mapeamentos da criminalidade por meio da utilização
de tecnologias para produção de diagnósticos criminais, que servirão de base para a proposição de políticas públicas de redução e prevenção da
violência e dos delitos;
Considerando a Resolução CPJ nº 06/2015 alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que instituiu o GACEP, prevê, dentre as suas atribuições,
em seu artigo 2º, III5, a fixação de diretrizes de política criminal, desenvolvendo a prevenção e a repressão à criminalidade;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, consoante o inciso II do art. 8º da Resolução CNMP nº 174/2017, o Procedimento
Administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxilio nº 31/2019,com a finalidade de prestar apoio a exmª promotora de justiça
titular da 46ª promotoria de justiça de Teresina quanto à prevenção de assaltos nas imediações do Hospital de Urgências de Teresina- HU,
determinando-se seja:
comunicada a exmª promotora de justiça com atuação na 46ª promotoria de justiça de Teresina, à Procuradora-Geral de Justiça e ao CAOCRIM
acerca da instauração do presente procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail
juntada da ata de reunião realizada no dia 30/08/2019 para instruir o presente procedimento;
solicitado a polícia civil e a polícia militar, no prazo de 10(dez) dias, os dados estatísticos quanto à ocorrência de furtos e roubos na área em
referência;
solicitado a polícia militar, no prazo de 10(dez) dias, informações acerca da frequência de patrulhamento ostensivo na área em alusão.
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina-PI, 16 de setembro de 2019.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
1Art.127.O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2Art.129.São funções institucionais do Ministério Público:
VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
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IX- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
3 O Controle Externo da Atividade Policial deve preocupar-se primordialmente com a prevenção, atuando proativamente, de modo a garantir uma
prestação eficaz de segurança pública à sociedade e envidar esforços para que as polícias tenham condições estruturais suficientes para o
exercício de um trabalho eficiente.
4 Estímulo nos Ministérios Públicos de iniciativas de projetos de mapeamentos da criminalidade por meio da utilização de tecnologias para
produção de diagnósticos criminais, que servirão de base para a proposição de políticas públicas de redução e prevenção da violência e dos
delitos (tutela difusa da segurança pública)
5Art. 2º, III - a fixação de diretrizes de política criminal, desenvolvendo a prevenção e a repressão à criminalidade;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 38/2019
PORTARIA Nº 39/2019
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Pedido de auxílio da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Fiscalizar e
acompanhar o processo de formulação e execução de políticas públicas voltadas para a segurança pública, especificamente em relação ao
aumento da criminalidade da zona sul de Teresina-PI.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, VII, VIII e IX2, da Constituição da República; no art. 26, da Lei nº 8.625/93; no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo
Penal; nos arts. 1º, 2º e 6º da Resolução CNMP nº 181/2017; no art. 10 da Resolução CNMP nº 174/2017; e no art. 7º, III, da Resolução
CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando que o Ministério Público atua na implementação de mecanismos que previnam eventuais desvios e privilegiem uma atuação
policial transparente, voltada ao atendimento dos interesses da sociedade, que tem o direito a um serviço policial eficaz e atento à legalidade;3
Considerando que a Resolução CPJ nº 06/2015, alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que instituiu o GACEP, prevê, dentre as suas
atribuições, a instauração de Notícia de Fato, Procedimento de Investigação Criminal, bem como a expedição de recomendações, visando à
melhoria dos serviços relacionados à atividade policial ou quaisquer outros relacionados à segurança pública, bem como em defesa de direitos e
bens cuja incumbência seja de responsabilidade do Ministério Público, em auxílio ao Promotor de Justiça natural, conforme art. 7º, III, VII e VIII,
c/c art. 14, parágrafo único;
Considerando o artigo 14, parágrafo único, da Resolução CPJ nº 06/2015, alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que disciplina que o
Promotor Natural poderá, por meio de pedido fundamentado direcionado ao Coordenador do GACEP, solicitar apoio para a adoção de medidas
na área extrajudicial e judicial, hipótese em que serão efetivadas pelo GACEP mediante atuação integrada com o Promotor Natural;
Considerando o pedido de auxílio solicitado nos autos da notícia de fato nº 000103-225/2019, o qual a 56ªPJ de Teresna-PI requer sejam
adotadas providências no sentido de atender aos reclames realizado pelo noticiante Cristian Renato de Morais;
Considerando o termo de declaração subscrito por Cristian Renato de Morais Neris o qual descreve a precariedade das delegacias e batalhões
da zona zul de Teresina, bem como a falta de patrulhamento ostensivo, ressaltando o temor gerado nos populares pela falta de segurança
pública;
Considerando ainda que conforme relatado pelo noticiante os moradores da zona sul de Teresina-PI possuem um grupo de whatsapp,
denominado "zona sul mais segura", onde reclamam diariamente da falta de patrulhamento ostensivo nos 35 (trinta e cinco) bairros que compõem
a zona sul por conta do alto índice de criminalidade;
Considerando terem sido relatados problemas estruturias nas delegacias de polícia, como instalação interna deteriorada, ausência de internet
para registros dos boletins de ocorrência, pátios lotados de bens apreendidos (carros e motos), o que, segundo o noticiante, causa total
insegurança à população;
Considerando também notícia veiculada em matéria jornalística, no dia 18 de setembro de 20194, no sentido de que existe suspeita de formação
de milícia armada na zona sul de teresina;
Considerando o teor do enuncado da Carta do VII Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial- ENCEAP5,
o qual orienta que o controle externo da atividade policial deve preocupar-se primordialmente com a prevenção, atuando proativamente, de
modo a garantir uma prestação eficaz de segurança pública à sociedade e envidar esforços para que as polícias tenham condições estruturais
suficientes para o exercício de um trabalho eficiente;
Considerando a Resolução CPJ nº 06/2015 alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que instituiu o GACEP, prevê, dentre as suas atribuições,
em seu artigo 2º, III6, a fixação de diretrizes de política criminal, desenvolvendo a prevenção e a repressão à criminalidade;
Considerando que a eficiência na prevenção e no controle de infrações penais constitui princípio previsto na Lei 13675/2018 que institui o
Sistema Único de Segurança Pública (Susp)7;
Considerando o disposto no artigo 5º, XII, da Lei do Susp, que estabelece como diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social (PNSPDS) ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas;
Considerando os termos da Resolução nº 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual disciplina, no âmbito do Ministério
Público, o controle externo da atividade policial, o que inclui o "respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição e nas leis" (art. 2º,
I), a "preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público" (art. 2.º, II) e a "prevenção da criminalidade" (art. 2º,
III);
Considerando que a polícia de proximidade ou polícia comunitária, trata-se de uma experiência estimulada pelo Ministério da Justiça, tendo
como finalidade aproximar o cidadãoda polícia8;
Considerando que são propostas da polícia comunitária o implemento de iniciativas que visam à integração social, planejamento estratégico com
base na incidência criminal e na complexidade dos problemas específicos, ações com a participação de outros órgãos públicos que não os de
segurança pública, ações preventivas e de orientações na comunidade, resposta à comunidade dos problemas complexos9;
Considerando, por fim, que o cenário apresentado evidencia a proteção insuficiente do direito à segurança pública e descuido com a
incolumidade das pessoas, de modo a demandar a imediata intervenção do Ministério Público;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, consoante o inciso II do art. 8º da Resolução CNMP nº 174/2017, o Procedimento
Administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 39/2019, com a finalidade de prestar apoio à Exmª Promotora de Justiça
titular da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina,para fiscalizar e acompanhar o processo de formulação e execução de políticas públicas voltadas
para a segurança pública, especificamente em relação ao aumento da criminalidade na zona sul de Teresina-PI, determinando-se inicialmente
seja:
comunicada a exmª promotora de justiça com atuação na 56ª promotoria de justiça de Teresina, à Procuradora-Geral de Justiça e ao CAOCRIM
acerca da instauração do presente procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail;
comunicado o noticiante, qualificado à fl. 03, acerca da instauração do presente procedimento, via email e telefone;
oficiado o Secretário de Segurança Pública e o Comandante Geral da polícia militar, no prazo de 10(dez) dias, para que informe os dados
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estatísticos relativos aos crimes ocorridos na zona sul;
após o recebimento dos dados, agende-se reunião com a polícia civil, polícia militar, guarda municipal e a comunidade, contando com a
participação do Conselho Estadual de Segurança Pública, para tratar acerca do objeto do presente procedimento, inclusive posteriro
agendamento de audiência pública na região.
Registre-se no SIMP
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 20 de setembro de 2019.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Luiz Antônio França Gomes
Promotor de Justiça
Membro do GACEP
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
1Art.127.O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2Art.129.São funções institucionais do Ministério Público:
VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
3 Freire, Alice de Almeida.Manual de Controle Externo da Atividade Policial. Goiânia: MP, 2009, p. 29
4 https://180graus.com/ronda-180/formacao-de-milicia-armada-em-teresina-em-video-jovem-faz-ultimato-a-policia
5 O Controle Externo da Atividade Policial deve preocupar-se primordialmente com a prevenção, atuando proativamente, de modo a garantir uma
prestação eficaz de segurança pública à sociedade e envidar esforços para que as polícias tenham condições estruturais suficientes para o
exercício de um trabalho eficiente.
6Art. 2º, III - a fixação de diretrizes de política criminal, desenvolvendo a prevenção e a repressão à criminalidade;
7 Art. 4º São princípios da PNSPDS, IV - eficiência na prevenção e no controle das infrações penais;
8 Suxberger, Antônio Henrique Graciano. Segurança pública: os desafios da pós modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 279.
9 Suxberger, Antônio Henrique Graciano. Segurança pública: os desafios da pós modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 281.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019
PORTARIA Nº 38/2019
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Acesso ao banco de laudos Ampla do Instituto de Criminalística pelos
Promotores de Justiça.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, VII, VIII e IX2, da Constituição da República; no art. 26, da Lei nº 8.625/93; no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo
Penal; nos arts. 1º, 2º e 6º da Resolução CNMP nº 181/2017; no art. 10 da Resolução CNMP nº 174/2017; e no art. 7º, III, da Resolução
CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando o disposto do art. 6º da Lei do SUSP, estabelece como objetivo da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSPDS) incentivar medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos
órgãos e das instituições de segurança pública;
Considerando que na reunião realizada no dia 19/09/2019 pelo GACEP com a diretora do Instituto de Criminalística, srª Julieta Castelo Branco
Ismael e com o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica- DEPOTEC, srº Antônio Nunes, foi informada a existência do banco de
laudo Ampla do Instituto de Criminalítisca;
Considerando que o acesso pelos Promotores de Justiça ao referido banco de laudos conferirá celeridade e aperfeiçoamento da persecução
penal;
Considerando a Resolução CPJ nº 06/2015 alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, que instituiu o GACEP, prevê, dentre as suas atribuições,
em seu artigo 2º, IV, promover a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;
Considerando aindaque compete ao GACEPpropor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios ou termos de cooperação com as
instituições policiais, Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos relacionados à segurança pública, com a finalidade de compartilhar dados
e informações das atividades-fim de todos os órgãos envolvidos, conforme estabelece o inciso XIV da Resolução CPJ nº 06/2015;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 03/2019,com a finalidade de provocar a Procuradoria-Geral de Jusitça a firmar termo
de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado do Piaui e a Secreatria de Segurança Pública para acesso pelos Promotores de
Justiça ao Banco de Laudos Ampla, determinando-se seja:
comunicada à Procuradora-Geral de Justiça acerca da instauração do presente procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail, bem
como oficiá-la no sentido de propor a celebração de termo de cooperação técnica nos moldes expostos nos considerandos.
juntada da ata de reunião realizada no dia 30/08/2019 no intuito de instruir o presente procedimento;
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 19 de setembro de 2019.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Luiz Antônio França Gomes
Promotor de Justiça
Membro do GACEP
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Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
1Art.127.O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2Art.129.São funções institucionais do Ministério Público:
VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2017 - FEPDC8455
a) Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2017 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC, firmado em 02
de Setembro de 2019;
b) Contratado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais", inscrito no CNPJ nº 61.198.164/0001-60;
c) Processo Administrativo: n°.4217/2017;
d) Objeto: Refere-se à correção do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 01/2017, conforme Anexo Único;
ANEXO ÚNICO
LOTE I
ITEM

VEÍCULO

QTD

VALOR DA FRANQUIA

VALOR DO PRÊMIO

1

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300839

1

R$ 260,00

R$ 533,34

2

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300826

1

R$ 260,00

R$ 533,34

3

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300221

1

R$ 260,00

R$ 533,33

4

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300216

1

R$ 260,00

R$ 533,33

5

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300852

1

R$ 260,00

R$ 533,33

6

Moto HONDA CG 125i, preta.
Fabricação/Modelo: 2016/2017.
Chassi: 9C2JC6900HR300849

1

R$ 260,00

R$ 533,33

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 3.200,00

e) Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas
por este Termo de Apostilamento;
Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 03 de Outubro de 2019.
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