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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ14185
PORTARIA PGJ/PI Nº 2081/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação da Promotora de Justiça Débora Geane Aguiar Aragão, Coordenadora do GAECO,
CONSIDERANDO o despacho contido no Protocolo e-doc nº 07010087631202015,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça DEBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES e
LEONARDO FONSECA RODRIGUES, e os servidores VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO, CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO,
MARCOS MACIEL MARTINS BRITO, MACIEL FERREIRA LIMA, FRANCISCO MARIANO DE ARAÚJO FILHO, NAYRAH HELYSE PEREIRA
MACHADO, THIAGO DE ARAÚJO COSTA SOARES, RAFAEL CARDOSO COELHO e ITALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, para constituir a
Comissão de Gestão de Riscos em T.I.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2082/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 23ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2020, em razão das férias da
Promotora de Justiça Ana Cristina Matos Serejo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 09 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. ATOS PGJ14193
ATO PGJ Nº 1037/2020
Institui o "Prêmio Servidor que Inspira" no Ministério Público do Estado do Piauí e dá providências.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, V da Lei Complementar
Estadual nº 12/93, no art. 10, V da Lei Federal nº 8.625/1993:
CONSIDERANDO a adesão pelo Ministério Público do Estado do Piauí ao Mapa Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público,
formalizada no dia 17 de julho de 2020, e tendo como um dos objetivos estratégicos promover a gestão por competência e a qualidade de vida no
trabalho;
CONSIDERANDO que a Recomendação CNMP nº 52/2017, estabelece como finalidade da Política Nacional de Gestão de Pessoas a promoção
de um ambiente organizacional que estimule a motivação, o comprometimento, a participação e a cooperação das pessoas, mediante o
desenvolvimento de suas competências alinhadas aos objetivos institucionais;
CONSIDERANDO a importância de incentivar, apoiar e difundir ações criativas e inovadoras dos servidores do Ministério Público do Estado do
Piauí, que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais e resultem na melhoria da qualidade dos serviços prestados e na
satisfação de necessidades e das novas demandas dos cidadãos;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir o Prêmio "Servidor que Inspira", destinado a identificar e reconhecer a atuação inspiradora dos servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, e que:
I - Contribuam tecnicamente no campo de sua atuação;
II - Demonstrem resiliência e superação de adversidades na rotina laboral;
III - Desempenhem seu trabalho com qualidade, eficiência e produtividade;
IV - Mantenham bom relacionamento com o público externo e o interno;
V - Trabalhem com disciplina e assiduidade;
VI - Participem de capacitações visando o seu desenvolvimento humano e sistêmico; e
VII - Inovem nos processos de trabalho.
Art. 2º A premiação contempla os servidores que inspiram em 03 (três) categorias:
I - Incentivo e atuação no trabalho em equipe;
II - Criatividade e inovação; e
III - Ações/soluções que geraram resultados significativos para o setor ou para a Instituição.
Art. 3º Para fins de premiação, a atuação do servidor deverá estar alinhada e repercutir positivamente com os seguintes critérios:
I - Contribuições técnicas no campo de sua atuação;
II - Resiliência e superação de adversidades na rotina laboral;
III - Qualidade, eficiência e produtividade no trabalho;
IV - Bom relacionamento no trabalho;
V - Disciplina e assiduidade;
VI - Participações em capacitações visando o seu desenvolvimento humano e sistêmico; e
VII - Inovação nos processos de trabalho.
Art. 4º A Comissão Julgadora terá a seguinte composição:
I - 02 (dois) membros escolhidos pela Procuradora-Geral de Justiça, e, dentre eles, designado o Presidente da Comissão, o qual escolherá o
secretário dos trabalhos;
II - 01 (um) membro indicado pela Associação Piauiense do Ministério Público/APMP;
III - 01 (um) servidor escolhido pelo Sindicato dos Servidores do MPPI/SINDSEMPPI; e
IV - 01 (um) representante da Coordenadoria de Recursos Humanos.
Parágrafo único. As reuniões da Comissão Julgadora serão registradas em ata.
Art. 5º Os critérios, as regras e cronograma para a concessão do Prêmio "Servidor que Inspira", serão previstos em Edital, a ser publicado
anualmente, elaborado pela Assessoria de Planejamento e Gestão e aprovado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 6º A cerimônia de entrega do Prêmio "Servidor que Inspira" ocorrerá, anualmente, durante as comemorações do Dia Estadual do Ministério
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Público do Piauí.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Teresina, 09 de novembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14173
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON Nº 002/2020 (000108-310/2020)
RECLAMANTE - DOMINGAS CELESTINA RODRIGUES
RECLAMADO - EQUATORIAL PIAUÍ
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AUMENTO SIGNIFICATIVO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA. COBRANÇA DENTRO DOS PARÂMETROS DA NORMATIVA DA ANEEL. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, com o rito previsto na Lei Complementar do Estado do Piauí nº 36/2004, em que a
reclamante alega aumento significativo de 17 kwh para 102 kwh no consumo de energia elétrica e que tinha buscado a empresa Equatorial para
verificar o ocorrido sem obter qualquer resposta sobre a situação.
Notificada, a reclamada ofertou resposta (ID. 31846480) mencionando que não houve irregularidade por parte da empresa, agindo esta de forma
legal respaldada pelas normas da ANEEL, principalmente o que diz respeito a Resolução nº 414/2010.
Relata que em 23/09/2019 foi realizado inspeção na medição da unidade consumidora, onde se constatou irregularidade e, logo após, o medidor
passou a contabilizar corretamente o consumo registrado.
Ainda segundo a empresa, houve a realização de inspeção, o medidor foi substituído por outro equipamento no local, tendo a empresa
encaminhado o aparelho com indícios de avaria para aferição. Como resultado da aferição realizada, constatou-se por meio de laudo que o
medidor havia sido violado.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando o apurado nos autos, verifica-se que o valor cobrado se deu, de fato, em razão de irregularidade constatada no medidor da unidade
consumidora em questão.
De início, vale frisar que o consumidor é responsável, desde a entrega, por manter a adequação técnica e segura das instalações internas da
unidade consumidora, conforme o art. 166, caput, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, trazendo ainda a norma um rol de responsabilidades
atribuídas ao consumidor no art. 167, in verbis:
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da
unidade consumidora.
§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27,
vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.
§ 2o Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1o , ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.
Art. 167. O consumidor é responsável:
I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das
instalações ou do uso inadequado da energia;
II - pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo
tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;
III - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular
ou deficiência técnica da unidade consumidora; e
IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no
interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos
equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.
No caso em apreço, conforme conclusão extraída do TOI nº 21110/20, foi constatado diversas irregularidades no medidor o que ocasionou nos
valores cobrados nos meses posteriores e questionados pela Reclamante.
No mais, pelo histórico de medição da unidade consumidora da reclamante, percebe-se que o aumento no valor das faturas se dá em razão da
aferição real do consumo após a troca do medidor.
Não vislumbramos, assim, qualquer infração administrativa praticada pelo reclamado, uma vez que a inspeção técnica apresentada pela empresa
comprova sua ação dentro dos parâmetros normativos, dado a irregularidade no medidor.
Diante do exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO por não vislumbrar qualquer infração
administrativa ao Código de Defesa do Consumidor.
Cientifique-se a reclamante desta decisão.
Cientifique-se o reclamado através de publicação desta decisão no Diário Oficial do Ministério Público, uma vez possuir advogado habilitado nos
autos.
Submeto a presente decisão à Junta Recursal do PROCON, o que faço com arrimo no art. 26 da Lei Complementar nº 36/2004.
São João do Piauí-PI, 7 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 121/2020
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de as
atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88); artigo 26, incisos
I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 753 Disponibilização: Segunda-feira, 9 de Novembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 10 de Novembro de 2020

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o conhecimento desta Promotoria de Justiça que no dia 07 de novembro de 2020, foram iniciadas obras de pavimentação
asfáltica em ruas do bairro Barro Vermelho, no Município de São João do Piauí;
CONSIDERANDO que em vídeos encaminhados a esta Promotoria de Justiça, verifica-se a atuação de maquinário na pavimentação asfáltica da
Travessa Manoel Leite e da Travessa Albano Ribeiro, com a presença no local do Secretário Municipal de Infraestrutura, Francisco José;
CONSIDERANDO as obras terem iniciadas a uma semana das eleições municipais de 2020, em período eleitoral onde são vedadas
determinadas práticas pela Administração Pública, nos termos da Lei nº 9.504/1997;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre atos de improbidade administrativa que ocasionam o enriquecimento
ilícito (art. 9º), resultam em dano ao erário (art. 10) e afrontam os princípios da Administração Pública (art. 11);
CONSIDERANDOa necessidade de se investigar de forma mais aprofundada e especificadamente a conduta do Gestor Municipal de São João
do Piauí - Sr. Gil Carlos Modesto Alves - e do Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. Francisco José - quanto aos atos acima praticados.
DETERMINO:
01 - a INSTAURAÇÃO do presente INQUÉRITO CIVIL para investigar e apurar a conduta descrita nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio, com tramitação sigilosa;
03 - A realização da seguinte diligência:
a) Notifique-se o Município de São João do Piauí/PI para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se a pavimentação asfáltica que está
sendo realizada em ruas do bairro Barro Vermelho são de autoria do Município ou fruto de parceria do Município com o Governo do
Estado. Em caso afirmativo, sendo de autoria ou havendo participação do Município, que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, em
igual prazo, toda a documentação referente a obra, como procedimento licitatório, contratos, notas de empenho, ordem de serviço,
entre outros;
b) Notifique-se, ainda, para que encaminhe, em igual prazo, cópia da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2020.
04 - Nomeio o assessor Lázaro Ferreira Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil Público, conferindo poderes para realizar a
produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento.
06 - Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo
o envio ser certificado nos autos.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Serve a presente portaria como notificação para atendimento das determinações aqui contidas.
São João do Piauí/PI, 9 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14176
SIMP/MPPI nº 000.771-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 011/2020
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público),
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece 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 se encontram vigentes medidas sanitárias restritivas relativas ao distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara
em espaços públicos, bem como os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19)
para os Serviços de Alimentação e Bebidas em Geral e Turismo (Decreto Estadual nº 19.155/2020) e para os setores de Entretenimento, Cultura
e Arte, Atividades Físicas, Cultura e Meio Ambiente (Decreto Estadual nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça de cópia dos autos da NF 000.090-280/2020 oriunda a Promotoria Eleitoral da 22ª Zona
Eleitoral de Corrente/PI dando conta de desrespeito às normas sanitárias em ato de campanha realizado em via pública da cidade de Corrente/PI,
em 10/10/2020 pela parte manhã, pela Coligação JUNTOS POR CORRENTE, composta pelos Partidos PP e PSL, e que tem como candidatos a
Prefeito GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO e a Vice-Prefeita DIANA MESSIAS PARANAGUÁ CAVALCANTI:
RESOLVE
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 017/2020 com o fito de apurar eventuais responsabilidades relacionadas à promoção,
organização e fiscalização de eventos públicos que provocou aglomeração no município de Corrente no dia 10 de outubro de 2020 no município
de Corrente-PI pelas pessoas acima mencionadas em evidente risco à saúde pública decorrente da propagação do novo Coronavírus - Covid-19
mediante a coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, para adoção das medidas cabíveis.
Inicialmente, DETERMINO:
1.Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletrônico no SIMP/MPPI desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8° da Resolução n° 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
2. Nomeio para secretariar este procedimento, os servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça
de Corrente, com fulcro no Art. 4°, inciso V da Resolução n° 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 60, § 1°, da Resolução n° 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4. Seja juntado aos autos eletrônicos:
4.a) o documento que deu origem à presente instauração;
4.b) o Ofício Circular nº 017/2020 da Vigilância Sanitária Estadual do Piauí/DIVISA encaminhado aos Diretórios de Partidos Políticos sediados no
Estado do Piauí;
4.c) o Ofício Circular 031/220 - PRE/PI endereçado aos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí; e
4.d) a Juntada de vídeos relativos ao evento realizado pelos investigados;
5. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
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DOEMPI.
6. DETERMINO ainda:
6.a) a expedição de ofício cientificando os investigados acerca da presente instauração, bem como, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, se manifestarem sobre os fatos podendo apresentar defesa e/ou juntar documentos;
6.b) a expedição de ofício à Vigilância Sanitária do município de Corrente/PI para que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, qual foi a atuação
do referido órgão em face dos atos de aglomeração que deram ensejo à presente instauração, RECOMENDANDO ainda que INTENSIFIQUE a
fiscalização de eventos em diversos locais dessa municipalidade, com vistas a dar efetividade às medidas sanitárias restritivas relativas ao
distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara em espaços públicos, e aos Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19);
7.Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8.Publique-se no mural da 2ª Promotoria de Justiça.
9. Após, o cumprimento dos prazos das diligências, com ou sem resposta, venham novamente os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente/PI, 08 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI
SIMP/MPPI nº 000.809-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 012/2020
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público),
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece 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 se encontram vigentes medidas sanitárias restritivas relativas ao distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara
em espaços públicos, bem como os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19)
para os Serviços de Alimentação e Bebidas em Geral e Turismo (Decreto Estadual nº 19.155/2020) e para os setores de Entretenimento, Cultura
e Arte, Atividades Físicas, Cultura e Meio Ambiente (Decreto Estadual nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça de cópia dos autos da NF 000.096-280/2020 oriunda a Promotoria Eleitoral da 22ª Zona
Eleitoral de Corrente/PI dando conta de desrespeito às normas sanitárias em ato de campanha realizado em via pública da cidade de Sebastião
Barros/PI, 10 de outubro de 2020, no município de Sebastião Barros-PI pela Coligação "MUDANÇA É AGORA", composta pelos Partidos PSD,
PSDB, PT e REPUBLICANOS de Sebastião Barros/PI, e que tem como candidatos a Prefeito PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO e a
Vice-Prefeito JURANDIR PEREIRA DA SILVA, em evidente risco à saúde pública decorrente da propagação do novo Coronavírus - COVID-19:
RESOLVE
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 018/2020 com o fito de apurar eventuais responsabilidades relacionadas à promoção,
organização e fiscalização de eventos públicos que provocou aglomeração no município de Corrente no dia 10 de outubro de 2020 no município
de Sebastião Barros-PI pelas pessoas acima mencionadas em evidente risco à saúde pública decorrente da propagação do novo Coronavírus Covid-19 mediante a coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, para adoção das medidas cabíveis.
Inicialmente, DETERMINO:
1.Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletrônico no SIMP/MPPI desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8° da Resolução n° 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
2. Nomeio para secretariar este procedimento, os servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça
de Corrente, com fulcro no Art. 4°, inciso V da Resolução n° 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 60, § 1°, da Resolução n° 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4. Seja juntado aos autos eletrônicos:
4.a) o documento que deu origem à presente instauração;
4.b) o Ofício Circular nº 017/2020 da Vigilância Sanitária Estadual do Piauí/DIVISA encaminhado aos Diretórios de Partidos Políticos sediados no
Estado do Piauí;
4.c) o Ofício Circular 031/220 - PRE/PI endereçado aos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí; e
4.d) a Juntada de vídeos relativos ao evento realizado pelos investigados;
5. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
DOEMPI.
6. DETERMINO ainda:
6.a) a expedição de ofício cientificando os investigados acerca da presente instauração, bem como, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, se manifestarem sobre os fatos podendo apresentar defesa e/ou juntar documentos;
6.b) a expedição de ofício à Vigilância Sanitária do município de Sebastião Barros/PI para que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, qual foi a
atuação do referido órgão em face dos atos de aglomeração que deram ensejo à presente instauração, RECOMENDANDO ainda que
INTENSIFIQUE a fiscalização de eventos em diversos locais dessa municipalidade, com vistas a dar efetividade às medidas sanitárias restritivas
relativas ao distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara em espaços públicos, e aos Protocolos Específicos com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19);
7.Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8.Publique-se no mural da 2ª Promotoria de Justiça.
9. Após, o cumprimento dos prazos das diligências, com ou sem resposta, venham novamente os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente/PI, 08 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI
SIMP/MPPI nº 000.829-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 013/2020
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
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Ministério Público),
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece 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 se encontram vigentes medidas sanitárias restritivas relativas ao distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara
em espaços públicos, bem como os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19)
para os Serviços de Alimentação e Bebidas em Geral e Turismo (Decreto Estadual nº 19.155/2020) e para os setores de Entretenimento, Cultura
e Arte, Atividades Físicas, Cultura e Meio Ambiente (Decreto Estadual nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça de cópia dos autos da NF 000.094-280/2020 oriunda a Promotoria Eleitoral da 22ª Zona
Eleitoral de Corrente/PI dando conta de desrespeito às normas sanitárias em ato de campanha realizado em via pública da cidade de Sebastião
Barros/PI, 17 de outubro de 2020, no município de Sebastião Barros-PI pela Coligação "TRABALHO E UNIÃO PARA SEGUIR AVANÇANDO",
composta pelos Partidos PP, MDB e PV de Sebastião Barros/PI, e que tem como candidatos a Prefeito ONÉLIO CARVALHO DOS SANTOS e a
Vice-Prefeita LUANA AZEVEDO LOUZEIRO, em evidente risco à saúde pública decorrente da propagação do novo Coronavírus - COVID-19:
RESOLVE
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 019/2020 com o fito de apurar eventuais responsabilidades relacionadas à promoção,
organização e fiscalização de eventos públicos que provocou aglomeração no município de Corrente no dia 10 de outubro de 2020 no município
de Sebastião Barros-PI pelas pessoas acima mencionadas em evidente risco à saúde pública decorrente da propagação do novo Coronavírus Covid-19 mediante a coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, para adoção das medidas cabíveis.
Inicialmente, DETERMINO:
1.Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletrônico no SIMP/MPPI desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8° da Resolução n° 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
2. Nomeio para secretariar este procedimento, os servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça
de Corrente, com fulcro no Art. 4°, inciso V da Resolução n° 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 60, § 1°, da Resolução n° 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4. Seja juntado aos autos eletrônicos:
4.a) o documento que deu origem à presente instauração;
4.b) o Ofício Circular nº 017/2020 da Vigilância Sanitária Estadual do Piauí/DIVISA encaminhado aos Diretórios de Partidos Políticos sediados no
Estado do Piauí;
4.c) o Ofício Circular 031/220 - PRE/PI endereçado aos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí; e
4.d) a Juntada de vídeos relativos ao evento realizado pelos investigados;
5. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
DOEMPI.
6. DETERMINO ainda:
6.a) a expedição de ofício cientificando os investigados acerca da presente instauração, bem como, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, se manifestarem sobre os fatos podendo apresentar defesa e/ou juntar documentos;
6.b) a expedição de ofício à Vigilância Sanitária do município de Sebastião Barros/PI para que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, qual foi a
atuação do referido órgão em face dos atos de aglomeração que deram ensejo à presente instauração, RECOMENDANDO ainda que
INTENSIFIQUE a fiscalização de eventos em diversos locais dessa municipalidade, com vistas a dar efetividade às medidas sanitárias restritivas
relativas ao distanciamento social e ao uso obrigatório de máscara em espaços públicos, e aos Protocolos Específicos com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19);
7.Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8.Publique-se no mural da 2ª Promotoria de Justiça.
9. Após, o cumprimento dos prazos das diligências, com ou sem resposta, venham novamente os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente/PI, 08 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI
Agente de Transformação Social
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Nº: 010/2020
SIMP/MPPI nº: 000104-085/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO - PA Nº 010/2020
O Ministério Público do Estado dO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça em exercício na 2ª PJ de Corrente, no uso de suas atribuições
constitucionais e, passa à análise e decisão no presente procedimento:
Foi o presente Procedimento Extrajudicial instaurado em 13 de abril de 2020, destinado acompanhar o abastecimento do Hospital Regional de
Corrente de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente da
COVID-19.
Em sede de diligências iniciais:
Cumpriu-se as formalidades iniciais necessárias para a abertura do procedimento;
Juntada de decretos estaduais versando sobre a prevenção do Coronavírus no Piauí;
Expedido Ofício 231/2020 que comunica instauração deste procedimento e solicita providências à Direção do Hospital Regional de Corrente-PI
(EPIs e testes HRC);
Juntada de resposta ao Ofício nº 231-2020 (Hospital Regional de Corrente-PI); ID: 2614513;
No dia 28/04/2020, às 09h30 realizada audiência extrajudicial, por meio de vídeo conferência, onde foi tratado sobre as condições de atendimento
do Hospital Regional de Corrente/PI voltadas ao atendimento de pacientes sintomáticos da Covid19, e condições de trabalho dos profissionais de
saúde, ID: 2625772;
Juntada de PLANILHA EPI E TESTES - ATUALIZADA do Hospital Regional de Corrente-PI, ID: 2628073 e ID: 2695742;
No dia 11 de agosto de 2020, às 09h00, foi realizada INSPEÇÃO, por videoconferência, nas instalações do Hospital Regional de Corrente/PI, ID:
2871828;
Juntada da documentos encaminhados pelo diretor do Hospital Regional de Corrente-PI os quais foram solicitados na reunião do dia 11 de
agosto de 2020, ID: 2895316;
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No dia 24 de agosto de 2020, às 09h00, foi realizada INSPEÇÃO nas instalações do Hospital Regional de Corrente/PI, e depois realizada
AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, ID:2899919;
Juntada da resposta ao Ofício nº 477/2020 - Hospital Regional de Corrente-PI (PLANILHA EPI E TESTES), ID:3017236.
É o breve relato do que importa.
Passa-se a DECIDIR.
Destaca-se que cabe ao Ministério Público fiscalizar o efetivo cumprimento da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de
1988 e de todas as leis.
Incumbe ainda o Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e,de outros
interesses difusos e coletivos (Arts. 127 e 129, III, da CF/88).
Reza a CF/88 em seu artigo 129, inciso II, que é atribuição do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos Poderá, Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a suá garantia".
Neste sentido, o artigo 196 da Constituição Federa aduz: "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".
Já o artigo 197 da Constituição Federal de 1988 reza 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.
A Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante redação do art.5º, III.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19)
constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII).
Já o Ministério da Saúde, em 03 de fevereiro de 2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou emergência em saúde pública de
importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
Em março do ano de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma
doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos.
Assim, a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe em seu artigo 3º como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento,
quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e
tratamentos médicos específicos.
No caso em análise, o objeto principal foi acompanhar o abastecimento de equipamentos de proteção individual e a disponibilidade de testes
diagnósticos para atender a demanda decorrente da COVID-19, no Hospital Regional de Corrente/PI.
Como sabido, em razão da multiplicação exponencial de casos de infecção humana pela COVID-19, é necessário a adoção de medidas
objetivando a diminuição da propagação do vírus pelo país. Assim, faz parte das ações de enfrentamento ao novocoronavírus a compra e
abastecimento de EPIs e checagem rotineira dos estoques de EPIs para eventuais aquisições emergenciais.
De fato, o impacto da COVID-19 na população das cidades pequenas do País é bem maior, isso ocorre, devido a estrutura deficitária das
unidades de saúde, uma vez que essas cidades não dispõem de redes de saúde estruturadas para atender casos graves causados pelo
coronavírus, além disso, contam com a escassez de profissionais de saúde, a exemplo de médicos.
Por óbvio, mais do que quê necessário buscar medidas que visam diminuir a disseminação da doença, prevendo, portanto, em especial, as
medidas de segurança dos profissionais de saúde atuantes junto as unidades de saúde.
Note-se, que foram realizadas diversas audiências extrajudiciais, além de inspeção nas dependências do Hospital Regional de Corrente a fim de
verificar as medidas que estariam sendo adotadas pelo nosocômio no combate e enfrentamento da pandemia do novocoronavírus,
informando/encaminhando a esta Promotoria a direção do hospital as planilhas discriminando a quantidades de EPIs e produtos de higiene como
álcool em gel, testes rápidos, máscaras, dentre outro, conforme docs. ID: 2628073 e ID: 2695742.
Assim, o que se verifica, até o momento, é que o Hospital Regional de Corrente/PI, através da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, vem
sendo abastecido com materiais imprescindíveis no combate à Covid-19.
À vista disso, ao compulsar os autos, verifica que há equipamento de proteção individual em estoque, além de materiais de higiene, não havendo
até o presente momento, informações do desabastecimento de tais materiais, tampouco há reclamação direcionada a este Parquet de quê
profissionais de saúde não estão utilizando equipamento de proteção individual necessários a evitar a contaminação pela doença (COVID-19).
Pelas documentações acostadas aos autos, percebe-se que o Nosocômio está tomando todas as medidas necessárias a minimizar os efeitos da
COVID - 19, logo, esvaziando, assim, o objeto deste procedimento.
Necessário frisar que, não é pertinente a este Órgão Ministerial supor que a direção do Hospital Regional de Corrente, através da Secretaria de
Saúde do Estado deixará de fornecer EPIs aos seus funcionários. Ainda, caso haja notícia de descumprimento das determinações
recomendadas, este órgão certamente voltará a atuar no caso.
Assim, pelos motivos expostos, só nos restam DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento, não sendo caso de adoção de
quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou judicial, para correção de irregularidades, pois exaurido seu objeto.
Por se tratar de procedimento instaurado de ofício, determino a publicação desta decisão no DOEMP/PI, a fim de dar amplo conhecimento a
possíveis interessados.
DETERMINO desde já a baixa do procedimento no SIMP/MPPI e o ARQUIVAMENTO do feito nesta Promotoria de Justiça, comunicando-se ao
CSMP/MPPI por meio eletrônico com cópia da presente promoção de arquivamento sem necessidade de envio dos autos (Art. 5º da Resolução
nº 174/2017 do CNMP), realizando-se as anotações necessárias no SIMP/MPPI.
Corrente/PI, 1º de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
SIMP/MPPI nº 000.346-083/2020
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 010/2020
Objeto: Converter o PPICP Nº 005/2020 em ICP para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, 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; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO que a proximidade do vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (PPICP)
n°005/2020;
CONSIDERANDO as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe, especialmente o Laudo Técnico acostado o qual
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recomenda a adoção de medidas necessárias para a adequada conservação da Caixa de água do Bairro Primavera, zona urbana do município
de Corrente/PI; e
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE
Converter em Inquérito Civil Público o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 005/2020, visando dar continuidade à
apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
a) o registro e autuação em meio eletrônico, preservando a mesma numeração sequencial, com a observação da origem deste procedimento, e
alteração de classe no SIMP/MPPI;
b) a comunicação ao PROCON/MPPI, via Athenas-EDOC, acerca da conversão do procedimento em Inquérito Civil Público, instruída com cópia
desta portaria;
c) a publicação da presente Portaria no DOEMP, e a afixação no local de costume;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
e) Determino aos Secretários do Feito que, no prazo de 15 dias, realizem vistoria na parte interna e a externa do edifício onde se localiza a caixa
d'água da AGESPISA S/A que abastece a população do bairro Primavera, no município de Corrente/PI, elaborando relatório do que encontrarem
com registro fotográfico, e especialmente a fim de verificarem:
e.1) se foi feita a limpeza do terreno onde se localizada a caixa d'água;
e.2) se foi feita a limpeza da parte interna da base da caixa d'água;
e.3) se foi iniciada alguma obra de construção e/ou reforma do muro de proteção da caixa d´água;
e.4) se há algum vazamento aparente de água; e
e.5) se houve a instalação de sistema de boias ou equivalente a fim de evitar o transbordamento de água da caixa d'água.
À Secretaria Unificada para cumprimento das deliberações.
Corrente, 1º de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PA nº 025/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que 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;
CONSIDERANDO que a Equatorial Energia Piauí, antes conhecida como Companhia Energética do Piauí (Cepisa), representada pelo escritório
RSM Advogados Associados, apresentou proposta de acordo extrajudicial com objetivo de por fim ou suspender a Ação Civil Pública nº000035410.2016.8.18.0027, em trâmite na Vara da Comarca de Corrente/PI;
CONSIDERANDO que a "AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA- TUTELA DE DE URGÊNCIA" foi ajuizada em
26/04/2016 por este Parquet, em face da ELETROBRAS S/A, hoje sucedida pela Equatorial Energia Piauí, objetivando a condenação desta, em
suma, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de energia elétrica de maneira regular e contínua no Município de Corrente/PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a instauração de procedimento próprio como instrumento de transparências e publicidade acerca de
tudo o que for explanado no bojo do acordo proposto pela empresa Equatorial Piauí;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo (PA) se destina ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de
fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim como ao acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a
inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
a proposta de acordo extrajudicial enviada pela EQUATORIAL PIAUÍ, no e-mail desta Promotoria, propondo celebrar acordo nos autos da Ação
Civil Pública n.0000354-10.2016.8.18.0027, em trâmite na Vara Única de Corrente/PI, o qualprevê a execução das ações/obras nas condições
neles especificados;
que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para fins de acompanhar e
fiscalizar políticas públicas como é o caso da Defesa do Consumidor:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar todas as tratativas acerca da proposta de acordo extrajudicial apresentado
pela empresa EQUATORIAL PIAUÍ (CEPISA), especificamente com relação aos termos da demanda judicializada sob o número 000035410.2016.8.18.0027, em trâmite na Vara da Comarca de Corrente/PI , DETERMINANDO:
1. A autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Registre-se no SIMP/MPPI.
6. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
7. Determino aos Secretários do feito que procedam à JUNTADA aos autos de cópia da petição inicial da Ação Civil Pública distribuída sob o
número 0000354-10.2016.8.18.0027 e que tramita perante Vara única da Comarca de Corrente, esclarecendo-se a atual fase de tramitação da
demanda;
8. Expeça-se ofício ao procurador da Equatorial Piauí, DR. ENDRIO CARLOS LEÃO LIMA, por intermédio do endereço de e-mail
endrio@rsmadvogados.com.br, acerca da instauração do presente procedimento;
9. DESIGNO o dia 24/11/2020, às 09H00, por vídeo conferência, via plataforma Microsoft Teams, para a realização de audiência extrajudicial,
visando à resolutividade da questão em exame, ante proposta de acordo extrajudicial formulado, devendo ser expedido convite Dr. ENDRIO
CARLOS LEÃO LIMA, por intermédio do endereço de e-mail endrio@rsmadvogados.com.br.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 1º de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
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2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI14177
INQUÉRITO CIVIL Nº 48/2020
Portaria n.º 74/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes na área de Educação Física, sem qualificação
e/ou registro no Conselho Competente, no município de Colônia do Piauí/PI, RESOLVE, nos termos legais instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 018/2020, com os documentos que a acompanham;
REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, relação contendo os nomes e os locais de
lotação de todos os professores de educação física da municipalidade, bem como de cópias dos respectivos diplomas de conclusão de curso
superior em Educação Física e dos comprovantes de registro no Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região do Piauí.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 29 de outubro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 45/2020
Portaria n.º 71/2020
SIMP n.º 000021-107/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar suposta negligência do médico Dr. Fabrício (coordenador do SAMU em Oeiras/PI), quanto à morosidade
na autorização de transferência, em regime de urgência, do paciente Luís Martins de Aquino, do complexo HRDC/UPA 24H para o
HUT/Teresina, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de conversão em inquérito civil, celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de ação civil pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa à Saúde- CAODS, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato n. º 13/2020, com os documentos que a acompanham;
REQUISITE-SE[1] à Coordenação Estadual do SAMU, no prazo de 10 (dez) dias úteis, documentos e/ou informações relacionados a protocolos
e/ou recomendações em casos transferências de pacientes, em regime de urgência, das cidades do interior do estado para os hospitais na
Cidade de Teresina, ainda que em período noturno.
REQUISITE-SE[2] a Central de Regulação do SAMU do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações a respeito de possível
contato telefônico efetivado pelo médico Dr. Fabrício Pinheiro Bezerra Melo, coordenador do SAMU em Oeiras/PI, no dia 12/12/2019, relacionado
à transferência do paciente Luiz Martins de Aquino ao HUT/Teresina, e o posicionamento do médico regulador da central 192 do SAMU quanto à
transferência do referido paciente.
Sem prejuízo, ante a certidão acostada no ID31613366, DETERMINOa remessa dos autos físicos deste procedimento ao arquivo da 2ª
Promotoria de Justiça, em razão da virtualização integral dos autos, alterando-se a classificação no SIMP para "protocolo eletrônico".
Comunique-se a interessada acerca da presente instauração, com cópia da portaria anexa.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
INQUÉRITO CIVIL Nº 47/2020
Portaria n.º 73/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes na área Educação Física, sem qualificação
e/ou registro no Conselho Competente, no município de Santa Rosa do Piauí/PI, RESOLVE, nos termos legais instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
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de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 018/2020, com os documentos que a acompanham;
REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, relação contendo os nomes e os locais
de lotação de todos os professores de educação física da municipalidade, bem como de cópias dos respectivos diplomas de conclusão de curso
superior em Educação Física e dos comprovantes de registro no Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região do Piauí.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 29 de outubro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público

2.4. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14179
PORTARIA Nº 39/2020
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 000007-004/2020 NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000007-004/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços educacionais;
CONSIDERANDO que o artigo 208, III, da Constituição Federal afirma que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência;
CONSIDERANDO que a educação tem natureza jurídica de serviço público, bem como o que dispõe o art. 6º, X do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 39, V do Código de Defesa do Consumidor no que tange às práticas abusivas realizadas pelo fornecedor;
CONSIDERANDO, nos termos no art. 8º da Lei 1.3146/2015, que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à educação;
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, sendo assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, conforme redação do art. 27 da Lei 1.3146/2015;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade do material escolar à efetivação do aprendizado do aluno;
CONSIDERANDO que algumas editoras não apresentaram resposta aos ofícios enviados;
CONSIDERANDO o transcurso do prazo da notícia de fato e a possibilidade de conversão em procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000007-004/2020 no Procedimento Administrativo nº 000007-004/2020, na forma do artigo 9º, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de apurar suposta demora na entrega de livros
acessíveis para conversão em braille para adolescente com deficiência visual, determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Expedição de novo ofício à editora Scipione S.A reiterando o anteriormente enviado;
b) Expedição de novo ofício à editora Melhoramentos LTDA reiterando o anteriormente enviado;
c) Expedição de novo ofício à editora Larousse reiterando o anteriormente enviado;
d) Expeça-se ofício ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí comunicando sobre a conversão da notícia de fato no
procedimento administrativo encaminhando cópia da portaria.
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 28 de outubro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI14180
PORTARIA nº 54/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 48/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
Página 10

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 753 Disponibilização: Segunda-feira, 9 de Novembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 10 de Novembro de 2020

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23 da Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993);
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social é regido pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência da Assistência Social são as unidades responsáveis pelo desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da LOAS (Lei n. 8.742/1993), é de competência dos municípios a execução direta dos serviços
socio - assistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social e fixa a responsabilidade dos municípios na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população (art. 23, §2º, II, LOAS);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Piauí, com o escopo de valorizar o Planejamento Estratégico Institucional, e buscando seguir as
diretrizes da Carta de Brasília e da Recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que reforçam a importância de ações
por meio de Plano, Programas e Projetos, elaborou o Plano Geral de Atuação - PGA - para o biênio 2020/2021;
CONSIDERANDO o Projeto MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS, Coordenado pelo CAODEC, que tem como objetivo principal
garantir a estruturação, conforme a legislação vigente no País, dos serviços, equipamentos e da proteção social básica e especial, de média
complexidade, no Estado do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP, sob o número
48/2020, a fim de acompanhar o processo de instauração e desenvolvimento do Projeto MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS no
município de Matias Olímpio, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas;
2) Nomeia-se o Sr. Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Assessor da Promotoria de Matias Olímpio, para secretariar este procedimento;
3) Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4)Em sede de diligência inicial, determino que se oficie a Municipalidade de Matias Olímpio informando o início da execução do referido projeto e
contando com parceria do Poder Executivo municipal para o fortalecimento da Rede de Assistência Social do Município;
5) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí.
6) Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Matias Olímpio, 06 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
PORTARIA nº 55/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 49/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23 da Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993);
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social é regido pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
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como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência da Assistência Social são as unidades responsáveis pelo desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da LOAS (Lei n. 8.742/1993), é de competência dos municípios a execução direta dos serviços
socio - assistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social e fixa a responsabilidade dos municípios na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população (art. 23, §2º, II, LOAS);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Piauí, com o escopo de valorizar o Planejamento Estratégico Institucional, e buscando seguir as
diretrizes da Carta de Brasília e da Recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que reforçam a importância de ações
por meio de Plano, Programas e Projetos, elaborou o Plano Geral de Atuação - PGA - para o biênio 2020/2021;
CONSIDERANDO o Projeto MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS, Coordenado pelo CAODEC, que tem como objetivo principal
garantir a estruturação, conforme a legislação vigente no País, dos serviços, equipamentos e da proteção social básica e especial, de média
complexidade, no Estado do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP, sob o número
49/2020, a fim de acompanhar o processo de instauração e desenvolvimento do Projeto MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS no
município de São João do Arraial, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas;
2) Nomeia-se o Sr. Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Assessor da Promotoria de Matias Olímpio, para secretariar este procedimento;
3) Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4)Em sede de diligência inicial, determino que se oficie a Municipalidade de São João do Arraial informando o início da execução do referido
projeto e contando com parceria do Poder Executivo municipal para o fortalecimento da Rede de Assistência Social do Município;
5) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí.
6) Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Matias Olímpio, 06 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14182
PORTARIA N° 020/2020
IC -INQUÉRITO CIVIL N° 013/2020
O Dr. Cristiano Farias Peixoto, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado no art.
127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente;
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225);
que, no Estado do Piauí, o Decreto nº 13.152/2008 dispõe sobre o licenciamento para a atividade de carvoejamento;
que é competência comum dos entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (CF/88, art. 23,
VI);
que foi apresentada notícia de incêndio em terreno próximo ao Conjunto Colina do Alvorada II, em Parnaíba-PI, o qual, segundo agente do corpo
de bombeiros, pode ter sido originado da atividade de carvoaria exercida no local;
que foram encaminhados ofícios às secretarias estadual e municipal de meio ambiente, solicitando realização de vistoria no local, com emissão
de relatório técnico, e que fossem adotadas as providências cabíveis, mas não foi apresentada resposta.
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais, poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
encaminhando cópia desta portaria, requisite-se à Coordenadoria Regional de Meio Ambiente, em Parnaíba-PI, que seja realizada vistoria no
local, com emissão de relatório técnico;
encaminhando cópia desta portaria, requisite-se à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Parnaíba-PI que seja realizada vistoria no local, com
emissão de relatório técnico;
encaminhando cópia desta Portaria, comunique-se a instauração de Inquérito Civil ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do meio Ambiente
- CAOMA;
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, Douglas Rodrigues da Silva, servidor do MP/PI;
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 05 de Novembro de 2020.
__________________________________________
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14184
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 002056-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado
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pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n.
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais 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, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, 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 Constituição Federal, no art. 208, determina que "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os
que a ela não tiveram acesso na idade própria;" (...) "IV - educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 (cinco) anos de idade";
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 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, caput);
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seus arts. 101 e 129, V, que incumbe ao Conselho Tutelar determinar
aos pais ou responsáveis que se recusarem a cumprir com as regras referentes à escolaridade dos filhos, a "obrigação de matricular o filho ou
pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar";
Considerando que, de acordo com o art. 2º da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases a Educação), "A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho";
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, dispõe que: "Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da
seguinte forma: a) pré- escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - acesso público e gratuito
aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; VIII - 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; IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem; X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.";
Considerando o que consta nas normas dos arts. 5º e 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: "Art. 5º O acesso à educação básica
obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. § 1º O poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá: I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica; II - fazer-lhes a chamada pública; III
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. § 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4º
Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade. § 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos
diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior". "Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e
seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do
plano de trabalho de cada docente; V
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII - notificar ao Conselho Tutelar
do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; IX promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática
(bullying), no âmbito das escolas; X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas; XI - promover ambiente escolar
seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas.";
Considerando, ainda, o Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa sobre reiterações de faltas de
alunos e possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa;
RESOLVE RECOMENDAR à Direção da Unidade Escolar São José, escola da rede estadual de ensino em Aroeiras do Itaim, que:
- ADOTE, verificada a reiteração de faltas injustificadas de alunos, medidas visando a identificar as possíveis causas, estabelecendo, de forma
proativa, contato com os pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a), com viés eminentemente acolhedor, objetivando fazê-lo(a) retornar à assiduidade
no desenvolvimento das atividades escolares, no prazo máximo de uma semana, mostrando a obrigação da família para com a educação da
criança ou adolescente;
- PROCEDA, esgotados os recursos escolares em relação aos educandos faltosos, a comunicação ao Conselho Tutelar do Município,
encaminhando-lhe a relação dos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, para as
providências cabíveis
com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de proteção à criança ou
adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao destinatário, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para o
envio de resposta quanto às providências adotadas de forma a dar cumprimento ao teor da presente Recomendação.
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Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos, 19 de outubro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
PORTARIA N. 41/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002056-361/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado
pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n.
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais 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, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, 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 Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 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, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, 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";
Considerando o Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa sobre reiterações de faltas de alunos e
possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à
Unidade Escolar São José, escola da rede estadual de ensino em Aroeiras do Itaim, concernentes ao combate à evasão escolar, determinando
as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no Diário Oficial do MPPI;
expeça-se recomendação para cumprimento imediato das normas do art. 12, incs. VII e VIII, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e do art. 56, inc. II, da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o Dirigente do estabelecimento de
ensino informar as estratégias de atuação adotadas para garantir a educação escolar, evitando a evasão.
Picos, 22 de setembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça

2.8. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14188
Portaria nº 33/2020 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 35/2020 - 27ª PJ/MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 27ª Promotoria de Justiça, Dr. Antônio de
Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, no termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e procedimentos
de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil, excetuadas as fundações
integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou destinação de patrimônio, e
nelas oficiar, por distribuição equitativa;
7) que, por dever de ofício, este Órgão de Execução instaurou o Procedimento Administrativo nº 10/2020 para averiguar a situação das
fundações privadas inativas de Teresina-PI junto à Receita Federal;
8) que, em resposta ao Ofício nº 143/2020 - 27ª PJ/MPPI, o representante informou que a Fundação encontra-se sem funcionamento, pelo que
requer a extinção administrativa.
RESOLVE: INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 35/2020 - 27ª PJ (SIMP nº 000061-113/2020), a fim de proceder à extinção
administrativa da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS MORADORES DO RESIDENCIAL MANSÃO DOS MORROS - AMORRROS,
determinando, desde logo:
a) que seja oficiado ao representante da Fundação para que apresente os documentos de regularidade, deliberação do corpo diretivo bem como
o estatuto social;
b) que, na mesma oportunidade, seja encaminhada cópia da Recomendação nº 05/2020 - NPC, a fim de que a documentação seja apresentada
via sistema SEI-MPPI;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI;
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d) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 09 de novembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14189
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 77/2019 NOTÍCIA DE FATO Nº 001099-060/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O Procedimento Administrativo epigrafado foi instaurado no dia 01/10/2019, tendo em vista o Comunicado Urgente apresentado pelo Conselho
Tutelar de Campo Maior/PI do dia 23/09/2019, noticiando que o adolescente Francisco Ítalo Calaça da Silva (14 anos) não está frequentando a
Escola Municipal Agda Maria da Conceição e que o mesmo faz o que bem entende, segundo seu pai e sua avó (fls. 09 e 10).
Inicialmente foram determinadas as seguintes diligências: 1. Expedição de notificação ao Sr. Francisco de Assis Marques da Silva, o para
comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, para tratar de assunto de seu interesse e do interesse da justiça, e informar o
endereço da Sra. Analine da Costa Calaça; 2. Expedição de notificação ao adolescente Francisco Ítalo Calaça da Silva, para comparecer na
Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, acompanhado de seu representante legal, para tratar de assunto de seu interesse e do
interesse da justiça; 3. Expedição de ofício à Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas de Campo Maior/PI/SEMAS,
solicitando a elaboração de Estudo Social acerca da situação vivenciada pelo adolescente Francisco Ítalo Calaça da Silva (fls. 02/05).
Tais diligências foram cumpridas no dia 14.11.2019, através dos expedientes acostados aos autos (fls. 16 a 18) e (fls. 20 a 24).
O adolescente Francisco Ítalo Calaça da Silva compareceu no dia 22/11/2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde
declarou, em síntese, que faltou as aulas durante quase um mês, porque viajou para Canindé/CE e pro Maranhão com seu pai, e no retorno à
Campo Maior, não tinha transporte e nem quem o levasse à escola, também tendo adoecido nesse período. (fls. 26/27 e CD anexado à fl. 30).
Exarou-se Despacho no dia 08/01/2020, determinando as seguintes medidas: 1. Expedição de notificação à Sra. Maria do Socorro Marques da
Silva, para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, para tratar de assunto de interesse da justiça e de seu neto
Francisco Ítalo Calaça da Silva; 2. Expedição de notificação ao Sr. Afonso de Moura Paz, para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça
de Campo Maior, para tratar de assunto de interesse da justiça e de seu neto Francisco Ítalo Calaça da Silva; 3. Expedição de notificação ao Sr.
Francisco de Assis Marques da Silva, o para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, para tratar de assunto de da
justiça e de interesse de seu filho Francisco de Assis Marques da Silva (fls. 32/32v).
Tais diligências foram cumpridas no dia 09.01.2020, através dos expedientes acostados aos autos (fls. 34 a 36) e (fls. 38 e 39). O Sr. Francisco
de Assis Marques da Silva não foi encontado no endereço indicado, conforme certidão de 24.01.2020 (fl. 40).
O Sr. Afonso de Moura Paz compareceu no dia 23/01/2020 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde declarou, em síntese, que
o Francisco Ítalo Calaça da Silva está estudando regularmente; que no período que ele faltou às aulas ele estava viajando com seu pai para o
Maranhão (fls. 42 e 43/44).
A Sra. Maria do Remédio Marques da Silva compareceu no dia 22/01/2020 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde declarou,
em síntese, que o Francisco Ítalo Calaça da Silva está estudando regularmente; que no período que ele faltou às aulas ele estava viajando com
seu pai e com sua madrasta para o Maranhão; que cuida de seu neto Fancisco de Assis desde os três anos de idade. (fls. 46 e 47/48).
Exarou-se despacho no dia 03.02.2020, determinando a expedição de notificação a Sra. Maria do Socorro Marques da Silva para comparecer na
Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, para apresentar comprovantes de matricula escolar - ano 2020 do adolescente Francisco Ítalo
Calaça da Silva (fl.50).
Exarou-se despacho no dia 22.04.2020, determinando as seguintes medidas: 1.Verificar no e-mail da Secretaria Extrajudicial se a Secretária
Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas de Campo Maior/PI/SEMAS protocou resposta ao Ofício nº 2046/2019.001099-060/2019SUPJCM-MPPI, de 14/11/19 (com ciência no dia 21.11.2019
(fls. 18 e 24). Em caso positivo: juntar a resposta aos autos; em caso negativo, Certificar a Perda de Prazo do referido ofício e expedir ofício
de renovação; 2.DESCONSIDERAR o Despacho exarado no dia 03.02.2020; (fl. 51).
Em resposta ao ofício nº 2046/2019.001099-060/2019-SUPJCM-MPPI, de 14/11/2019, a Secretaria de Asistência Social e Geração de Renda de
Campo Maior/PI, protocolou no dia 04.12.2019, via e-mail, o Relatório Social no qual consta em síntese: "...Francisco Ítalo reside com a avó
desde os três anos de idade em decorrência da separação dos seus genitores. Atualmente, a mãe biológica do menor reside em Brasília e o pai
trabalha viajando e como operador na localidade Água Fria no município de Campo Maior-PI .
Durante a visita, perguntamos sobre o comportamento e frequência escolar do adolescente,e eles nos relataram que o comportamento é razoável
e em relação à frequência escolar, o adolescente referiu ter passado quase um mês ( no final de setembro para o começo de outubro) sem ir à
escola. Pois segundo o adolescente, ele estava viajndo com o pai para o Ceará e o Maranhão. Na oportundade falamos da importância de
frequentar a escola e que se for necessário viajar, ele deve justificar as faltas.
(...) Coneversamos com professores e a diretora, em que nos relataram que o adolescente falta muito, não é assíduo com as atividades
escolares, possui um comportamento regular e as notas não são tão boas, conforme documentação anexa.
Portanto, considerando as observações encontradas durante a visita docmiciliar, institucional e a situação descrita, é notório que a família
necessita de acompanhamento, em decorrência do comportamento do adolescente, frequência escolar, vínculos familiares fragilizados uma vez
que tem o hist´rico de separação de seus genitores, com visitas na garantia da efetivação dos seus direitos e fortalecimentos de vínculos
familiares. De acordo com o Sistema Únicode Assistência Social (SUAS) previsto na Lei de nº 8.742/1993." (fls. 53, 54/55 e documentos de fls.
56/68).
Considerando que o adolescente Francisco Ítalo Calaça da Silva afirmou que faltou as aulas durante quase um mês, porque viajou para
Canindé/CE e pro Maranhão com seu pai, tendo adoecido nesse mesmo período (fls.26/27).
Considerando que o Sr. Afonso de Moura Paz informou que o Ítalo Calaça da Silva está estudando regularmente; que no período que ele faltou
às aulas ele estava viajando com seu pai para o Maranhão (fl. 42).
Considerando que a Sra. Maria do Remédio Marques da Silva garantiu que seu neto Ítalo Calaça da Silva está estudando regularmente; que no
período que ele faltou às aulas ele estava viajando com seu pai e com sua madrasta para o Maranhão (fl. 46).
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 o novel da Notícia de
Fato e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por do Promotor de Justiça signatário, resolve: PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento Administrativo nº 77/2019 (SIMP 001099-060/2019) nesta 2ª Promotoria de Justiça em 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 ao 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, 16 de setembro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 SIMP Nº 001143-060/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O Procedimento Administrativo epigrafado foi instaurado no dia 10/10/2019, com base em comunicado oriundo do Conselho Tutelar de Nossa
Senhora de Nazaré/PI, noticiando que a Sra. Francisca Andreina e o Sr. Antônio Lima Pereira negligenciam seus filhos, os infantes A.E. (2 anos),
F.A.(4 anos) e M.E. (8 anos) (fls. 02/05 e 09/16).
4.
Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Nazaré, solicitando a elaboração de Estudo Social acerca da situação
vivenciada pelos infantes Antônio Everton (2 anos), Francisco Antônio(4 anos) e Maria Evelin (8 anos), no prazo de 10 (dez) dias corridos;( fls.
02/05).
Tais diligências foram cumpridas no dia 14.11.2019, através dos expedientes acostados nos autos (fls. 24/27) e (fls.29/33).
Notificado no dia 04/12/2019 (fl. 33), o senhor Antônio Lima Pereira compareceu 10.12.2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo
Maior, onde declarou: "...Que a notícia do Conselho Tutelar tem base o fato de que a mãe da crianças saia de dia e seus filhos ficavam sobre os
cuidados da senhora Dileuza; que a avó-materna não poderia ficar com as crianças porque trabalha; que também não pode ficar com as crinças,
porque trabalha o dia todo; que a situação que motivou a denúncia do Conselho não existe mais; que o comportamento da ex-esposa mudou
depois da reunião no Conselho, porque ela não sai mais e cuida dos filhos; que vê os filhos com frequência; que a mãe cuida da higiene,
alimentação e demais responsabilidades dos filhos; que a mãe agora sempre leva os filhos para onde vai; que a pensão dos filhos atrasou porque
estava sem trabalhar, mas vai regularizá-la o mais rápido possível; que seu pai também ajuda." (fl. 35 e documentos fl. 36).
Notificada no dia 04/12/2019 (fl. 31), a senhora Creuza de Sousa Araújo compareceu 10.12.2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo
Maior, onde declarou: "...Que nega as denúncias do Conselho Tutelar de Nossa Senhora de Nazaré; Que já foi chamada várias vezes ao
Conselho; Que lá foi acordado que o pai das crianças, separado da mãe, Francisca Andreina, Antonio Lima Pereira pagaria trezentos reais a
título de pensão alimentícia, o que fez por dois meses; Que atualmente arca com os custos dos netos junto com a mãe; que os netos não são
judiados; que quer que o pai das crianças assuma suas responsabilidades perante os filhos." ( fl. 37 e documentos fls. 38/39).
A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Nossa Senhora de Nazaré não apresentou resposta/manifestação no prazo
concedido no Ofício nº 2051/2019.001143- 060/2019-SUPJCM-MPPI, de 14.11.2019 (fls. 24 e 29), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia
19.12.2019 (fl. 41).
Exarou-se Despacho no dia 09.01.2020, determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assitência Social de Nazaré, solicitando
novamente a elaboração de Estudo Social acerca da situação vivenciada pelos infantes Antônio Everton (2 anos), Francisco Antônio(4 anos) e
Maria Evelin (8 anos), no prazo de 10 (dez) dias corridos (fl. 43).
Francisca Andreina não se responsabilizou por dispor a alimentação das crianças no horário adequado, além de ser verificado um quadro de
pouca higienização na residência...". ( fls. 47/49).
Certificou-se no dia 19.02.2020 que em virtude da resposta extemporânea ao ofício nº 2051/2019, não foi cumprido o despacho da página 43 (fl.
50).
Exarou-se Despacho no dia 16.03.2020 ( fl. 52) determinando a expedição de ofício ao Centro de Apoio de Defesa da Infância e Juventude CAODIJ, solicitando orientações sobre as medidas a serem adotadas para a solução do caso em tela. Obs.: Anexar fls. 02/05, 09/11, 35,37,40 e
47/49 (fl. 52).
A Promotora de Justiça Coordenadora do CAODIJ/MPPI não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no Ofício nº
1259/2020.001143-060/2020-SUPJCM- MPPI, de 17.08.2020 (fls. 54 e 56/57), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia 01.09.2020 (fl. 58).
É o relatório. Passa-se à decisão.
Considerando que o genitor das crianças em tela - Sr. Antônio Lima Pereira - assegurou: que o comportamento da ex-esposa mudou depois da
reunião no Conselho, porque ela não sai mais e cuida dos filhos; que vê os filhos com frequência; que a mãe cuida da higiene, alimentação e
demais responsabilidades dos filhos; que a pensão dos filhos atrasou porque estava sem trabalhar, mas vai regularizá-la o mais rápido possível;
que seu pai também ajuda;
Considerando que a senhora Creuza de Sousa Araújo negou as denúncias do Conselho Tutelar de Nossa Senhora de Nazaré;sustentou que
seus netos não são maltratados;
Considerando que a avó materna das aludidas crianças - Sra. Creuza de Sousa Araújo
- garantiu: que o Conselho Tutelar fez acordo com Sr. Antônio Lima Pereira para ele pagar R$ 300,00 (trezentos reais) a título de pensão
alimentícia para as referidas crianças, o que fez por dois meses; que, atualmente arca com os custos dos netos junto com a mãe; que, os netos
não são judiados; que quer que o pai das crianças assuma suas responsabilidades perante os filhos;
Considerando que
não oferece a alimentação das crianças no horário adequado, além de ser verificado um quadro de pouca higienização na residência...
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio deste Promotor de Justiça signatário,
resolve: PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 82/2019
- (SIMP 001143-060/2019) nesta 2ª Promotoria de Justiça em Campo Maior-PI, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III, da Resolução nº 174 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Publicque-se no DOEMP.
Comunique-se ao reclamante, através de Ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias,
devendo a comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13,
caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 13, § 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017,
Comunique-se ao 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, 15 de outubro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020
SIMP Nº 000109-308/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O Procedimento Administrativo epigrafado foi instaurado no dia 03/03/2020, com base em comunicado oriundo do Conselho Tutelar de Campo
Maior/PI, protocolado no dia 18/02/2020, noticiando que: que: a) a adolescente M.F. (17 anos incompletos) tem um relacionamento e está
residindo com a Sra. Priscila Keuren Lima de Sousa (28 anos); b) foi verificado junto a Direção do IFPI - Instituto Federal do Piauí que a menor
M. F. frequenta assiduamente às aulas, bem como sua namorada, a Sra. Priscila Keuren Lima de Sousa; c) em visita ao Ministério Público, o
Promotor de Justiça orientou a menor M. F. que voltasse para a casa de sua genitora; d) os Conselheiros Tutelares acompanharam a mudança
da menor e conversaram com a Sra. Jucélia Maria Oliveira Morais, mãe de M.F, que a aceitou de volta. (fls. 02/03-v e documento de fl. 06).
Inicialmente foram determinadas as medidas de praxe e as seguintes diligências:
Expedição de notificação à Sra. Jucélia Maria Oliveira Morais, residente no Conjunto Renascer II, Quadra H, Casa 26, Bairro Recreio, Campo
Maior/PI, para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de
Campo Maior, para tratar de assunto do interesse de sua filha M.F. e do interesse da Justiça, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
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Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda/SEMAS de Campo Maior, solicitando a elaboração de
Estudo Social acerca da situação vivenciada pela adolescente M.F., residente no Conjunto Renascer II, Quadra H, Casa 26, Bairro Recreio,
Campo Maior/PI, no prazo de 10 (dez) dias corridos.
Tais diligências foram cumpridas no dia 28.05.2020, através dos expedientes acostados nos autos (fls. 12 /13 e 20/22).
O referido Procedimento Administrativo nº 19/2020 foi publicado no Diário Eletrônico do MPPI (ANO IV - Nº 643 Disponibilização: Quinta-feira, 28
de Maio de 2020 Publicação: Sexta- feira, 29 de Maio de 2020 (ID: 2695871).
Em resposta ao Ofício nº 925/2020.000109-308/2020-SUPJCM- MPPI de 28/05/2020 (fl. 13) a Secretaria Municipal de Assitência Social
protocolou via e-mail no 07/07/2020 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior o Relatório Social, no qual consta: "...No momento da
visita a usuária em foco relatou a equipe técnica multidiciplinar ter boa convivência com sua companheira a jovem Maria de Fátima, e que a mãe
biológica e vizinha é de acordo com a união estável das mesmas. Porém, toda vez que as mesmas resolvem sair de casa desde a pandemia do
novo Corona Vírus (Covid 19) a sra. Jucélia faz confusão a respeito das poucas saídas das mesmas, segundo a usuária outras equipes
profissionais da política pública do município (Conselho Tutelar), tem conhecimento do caso. A usuária declarou também a equipe que está
obedecendo todas as orientações da (O.M.S) e todas as regras de higienização. Portanto a mãe biológica da jovem vê praticando violência
psicologica e as mesmas encontram-se entediada sem poder sair de casa para poder realizar algumas atividades laborais. A realidade é que a
Sra. Priscila e a jovem, Maria de Fátimaencontra-se estudando no Instituto Federal do Piauí- IFPI, por conta da
pandêmia do Corona Vírus (...) De mode que aparentemente encontra-se em ótimo estado e nutrição. (...) Vale ressaltar que atualmentea familia
vive em um ambiente tranquilo, maior de fortalecimento e vinculos / laços de harmonia e amor entre os membros. Diante do que foi exposto e
acompanhado pela equipe técnica multidisciplinar a usuária e sua companheira reconhece ter apreço muito gratificante uma com a outra laços de
carinho, amor e respeito." ( fls.16/16-v e documentos de fls.17/17-v e 18/18-v).
Certificou-se no dia 05.09.2020 que em cumprimento às diligências determinadas na Portaria nº 19/2020, de 03.03.2020 (fl. 02), notificou-se a
Sra. Jucélia Maria de Oliveira Morais para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior/PI e a mesma não compareceu ou
apresentou justificativa. (fl. 23).
Considerando que a equipe da Secretaria de Assistência Social e Greação de Renda de Campo Maior/PI visitou a residência da Sra. Priscila
Keuren Lima de Sousa onde vive a adolescente Maria de Fátima Oliveira Morais ( 17 anos) e constataram que as mesmas vivem em ambiente
tranquilo com maior em fortalecimento de vínculos e laços de harmonia e amor entre os membros; E segundo relato de Priscila Keuren, a Sra.
Jucélia Maria de Oliveira Morais, mãe de Maria de Fátima é de acordo com a união das mesmas.
Considerando, também, que este comenos não há necessidade de nenhuma outra medida a ser encetada pelo Ministério Público, ressaltando
que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato/Procedimento
Administrativo;
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior RESOLVE:
PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 19/2020 - (SIMP Nº 000109-308/2020) nesta 2ª Promotoria de
Justiça de Campo Maior, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III, ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao reclamante através de ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de
(10) dez dias, devendo a comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos
termos do art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 13, § 4º, da Resolução nº 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao 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), 03 de novembro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 33/2020 SIMP Nº 000286-308/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se de ofício o Procedimento Administrativo nº 33/2020 (000286- 308/2020) no dia 29 de abril de 2020, com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré,
durante o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva à COVID-19, determinando as medidas de praxe e 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 CAODIJ/MPPI, ao CAODEC/MPPI e à Presidente do CSMP, 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 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 que se forem mostrando
necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente: 4.1. A expedição de ofício à Secretária Municipal de
Educação de Nossa Senhora de Nazaré (Teresinha de Jesus Oliveira Costa - teresinhaoliveira2010@bo.com), encaminhando-lhe: I) A
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020, de 29.04.2020,
para cumprimento e para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações sobre as medidas adotadas para mitigação dos
impactos negativos gerados pela pandemia da COVID-19 na garantia do direito à educação na rede municipal de ensino de Campo Maior/PI; II) O
OFÍCIO Nº 752/2020-287-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 28.04.2020, requisitando de V. Srª. a expedição de Ofício Circular a todo(a)s diretores e
diretoras das escolas da rede municipal de ensino de Campo Maior, para que prestem as informações indicadas no referido Ofício nº 752/2020287-308/2020- SUPJCM-MPPI, de 28.04.2020, e que tais informações sejam encaminhadas à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior no NO
PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS; 5. Comunique- se a instauração da PORTARIA Nº 33/2020, de 29.04.2020, à OUVIDORA do
Ministério Público do Estado do Piauí - Procuradora de Justiça: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
(ouvidoria@mppi.mp.br); 6. Publique-se a RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020, de 29.04.2020 no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí e no quadro de avisos da Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior; 7. Comunique-se a expedição da
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020, de 29.04.2020 ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, devidamente publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí; (fls.
02/05 verso/anverso).
As medidas de praxe acima determinadas foram cumpridas no dia 30.04.2020 (fls. 13/14; 16/16v; 18/19 e 21/22).
No dia 30/04/2020 foram expedidos à Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré/PI: a) o Ofício nº 761/2020.286-308/2020SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020, encaminhando-lhe: I) RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020, de 29.04.2020; II) o Ofício nº 754/2020286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020 (fls. 26/27v) (fls. 24 e 25); b) o Ofício nº 754/2020-286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020
(fls. 26/27v).
O referido Procedimento Administrativo nº 33/2019 (fls. 02/05) foi publicado no Diário Eletrônico do MPPI (ANO IV - Nº 625 - Disponibilização:
Quinta-feira, 30 de Abril de 2020. Publicação: Segunda-feira, 4 de Maio de 2020, págs. 36/37, com a juntada aos autos no dia 18/05/2020 (fls. 10
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e 14/24v).
A referida RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020 (fls. 06/09)
foi publicada no Diário Eletrônico do MPPI (ANO IV - Nº 680 - Disponibilização: Terça-feira, 21 de Julho de 2020. Publicação: Quarta-feira, 22 de
Julho de 2020, págs. 14/16, com a juntda aos autos no dia 14/08/2020 (fls. 66 e 67/67v-68).
No dia 21/07/2020 foram expedidos o Ofício nº 1136/2020.286-308/2020- SUPJCM-MPPI, de 21.07.2020 e o Ofício nº 1137/2020.286-308/2020SUPJCM-MPPI, de
21.07.2020, requisitando as mesmas providências indicadas no Ofício nº 761/2020.286-308/2020- SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020 (fl. 25) e no o
Ofício nº 754/2020-286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020 (fls. 26/27v) - fls. 29, 30, 31)
Em resposta ao Ofício nº 1136/2020.286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 21.07.2020, a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de
Nazaré/PI protocolou no dia 31/07/2020 o Ofício nº 34/07/2020 SEC EDUC, de 29/07/2020 (fls. 34, 35/35v e documentos de fls. 36/36v, 37/37v,
38).
Em resposta ao Ofício nº 1137/2020.286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 21.07.2020, a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de
Nazaré/PI protocolou no dia 31/07/2020 o Ofício nº 37/07/2020 SEC EDUC, de 30/07/2020, acompanhado do CD inserido no envole anexado à fl.
39, contendo arquivos com informações sobre as diversas escolas e creche(s) da rede municipal de ensino de Nossa Senhora de Nazaré/PI (fl.
40) e se encontra anexado ao arquivamento do presente Procedimento Administrativo (fls. 39, 40, 41/42 e docs. de fls. 42 a 65v).
Este é o relatório. Passa-se à decisão.
Trata-se do Procedimento Administrativo nº 33/2020 (000286-308/2020) no dia 29 de abril de 2020, instaurado com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré,
durante o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva à COVID-19.
Foram encaminhados à Secretaria Municipal de Nossa Senhora de Nazaré: a) o Ofício nº 761/2020.286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de
30.04.2020; b) o Ofício nº 754/2020- 286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 30.04.2020; c) o Ofício nº 1136/2020.286-308/2020-SUPJCM- MPPI, de
21.07.2020; d) o Ofício nº 1137/2020.286-308/2020-SUPJCM-MPPI, de 21.07.2020.
A Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré/PI informou no referido Ofício nº 34/07/2020 SEC EDUC, de 29/07/2020 (fls.
35/3 5v): a) que a suspensão das atividades educacionais presenciais na rede municipal de ensino no município ee Nossa Senhora de Nazaré,
decorrentes da pandemia do novo coranarivus Covid 19 foi determinada através do Decreto nº 18966, de 30/04/2020 e na Recomendação PGJ03/2020 do MPPI; b) implementou ações na rede municipal de ensino Nossa Senhora de Nazaré, "...visando garantir o acesso dos alunos aos
conteúdos de aula mediante ferramentas de ensino à distância, alcançando todos os alunos, inclusive da zona rural, que não possuem acesso à
internet ou outros equipamentos, Os materiais estão sendo entregues em suas residências pela euipe gestora das escolas e professores...Foi
elaborado um plano de ação para entrega e distribição dos alimentos para os alunos, com hora, data e local, respeitando as normas de
orientação da OMS...os trasnportes escolares estão parados desde o incio do decreto de calamidade, mas os prestadores de serviços se
encontram desenvolvendo suas atividades a distancia... já se encontra cumprindo todos os requisitos da RECOMENDAÇÃO 030/2020... ".
(fls.35/35v).
O referido ofício veio acompanhado; I) de fotografias: a) do ENCONTRO DE FORMAÇÃO E MONITORAMENTO COM A EQUIPE PEDAGÓGICA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE AS AULAS REMOTAS (fl. 36); b) de BUSCA ATIVA ÀS FAMÍLIAS QUE ESTÃO COM DIFICULDADE EM
RECEBER OS CADERNOS DE ESTUDO DAS ATIVIDADES REMOTAS NAS ESCOLAS DA SEDE (fl. 36v); II) LISTA DE FREQUENCIA
21/07/2020 (fl. 37); III) LISTA DE FREQUENCIA NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS AULAS REMOTAS DA U. M. JOSÉ SOARES DE
SOUSA, EM 28/07/2020 (fl. 37v); IV) LISTA DE FREQUENCIA NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS AULAS REMOTAS E. M. JOAQUIM MACHADO, EM 28/07/2020 (fl. 38).
A Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré/PI prestou informações no Ofício nº 37/07/2020 SEC EDUC, de 30/07/2020,
semelhantes á informações contidas no Ofício nº 34/07/2020 SEC EDUC, de 29/07/2020, e encaminhou relatórios dos diretores(as) das escolas
da rede municipal de ensino de Nossa Senhora de Nazaré, com informações e ações desenvolvidas no sstema de aulas não presenciais e sobre
a capacitação dos profissionais da rede pública de ensino do município de Nossa Senhora de Nazaré. (fls. 41/41v).
Os referidos relatórios estão ilustrados com fotografias, com listas de frequência; com ofícios destinados à Secretária Municipal de Educação de
Nossa Senhora de Nazaré; com Planos de Estudo do Aluno; com Plano de Aula Remota Diário. Consta inforamação de que foram criados grupos
de WhastApp por turma, comunicando e orientando os pais como acompanhar seus filhos ; , (fl. 42 a 65v).
Portanto, observa-se que a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré/PI: a) apresentou informações sobre as providências
adotadas que possibilitam a manutenção das atividades pedagógicas sem presença de estudantes nas dependências escolares, como medida
preventiva à disseminação da doença COVID-19, enquanto esta perdurar; b) acompanhou e orientou a doação e DISTRIBUIÇÃO DOS
ALIMENTOS PERECÍVEIS JÁ EXISTENTES NAS
ESCOLAS E NA REDE; c) informou que os trasnportes escolares estão parados desde o incio do decreto de calamidade, mas os prestadores de
serviços se encontram desenvolvendo suas atividades a distância; d) promoveu a FORMAÇÃO E MONITORAMENTO COM A EQUIPE
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE AS AULAS REMOTAS; e) implantou a
BUSCA ATIVA ÀS FAMÍLIAS QUE ESTÃO COM DIFICULDADE EM RECEBER OS CADERNOS DE ESTUDO DAS ATIVIDADES REMOTAS
NAS ESCOLAS DA SEDE; f)
orientou os diretores e diretoras sobre a criação de grupos de WhastApp, para comunicanção e orientação aos pais dos alunos como
acompanhar seus filhos; g) que está cumprindo os requisitos da RECOMENDAÇÃO 030/2020.
Destarte, na ótica do Promotor de Justiça signatário a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora Senora de Nazaré atendeu aos
chamamentos do Ministério Público Estadual, pois apresentou informações detalhadas e documentadas sobre as providências adotadas que
possibilitam a manutenção das atividades pedagógicas sem presença de estudantes nas dependências escolares, como medida preventiva à
disseminação da doença COVID-19, enquanto esta perdurar.
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 o novel da Notícia de
Fato e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça Signatário, resolve: PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento Administrativo nº 33/2020 (SIMP 000286-308/2020) nesta 2ª Promotoria de Justiça em Campo Maior-PI, com base no art. 8º, II, da
Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao 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, 05 de outubro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI14191
PROCEEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 09/2020/PJA-MPPI (SIMP 000048-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: Município de Jardim do Mulato/PI (Airton José da Costa Veloso)
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 09/2019 (Simp nº 000048-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 05.09.2019 a partir de representação de cidadão, junto ao Ministério Público Federal, afirmando
que desde 2012 estão ocorrendo diversas irregularidades na gestão do Município de Jardim do Mulato/PI, em especial a seguinte: "1 - Obra do
Conjunto Céu Azul inacabada: essa obra foi iniciada em 2012 e foi entregue à população sem que tenha sido concretizada, faltando
energia elétrica, água e calçamento, embora tenha sido disponibilizada a verba pelo Governo Federal, por meio de contrato com a Caixa
Econômica Federal".
Juntada aos autos do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.002723/2017-19 encaminhado pelo Ministério Público Federal - FLS. 20/40.
De início (FLS. 41), este Órgão Ministerial solicitou do Município de Jardim do Mulato-PI que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse sobre a
obra do Conjunto Céu Azul: nomes das famílias beneficiadas, critérios para seleção e aquisição de imóvel e documentos que comprovem a
participação do Governo Federal e do Município na obra do então conjunto.
Em resposta (FLS. 52/85), o Município informou que "entre a data da notícia de fato referente ao Conjunto Céu Azul quanto ao sistema de
abastecimento d'água e calçamento já foram implantados. Com relação ao sistema de energia elétrica encontra-se em fase de conclusão, com
implantação de postes e rede elétrica em toda extenção do mencionado conjunto habitacional. Com relação aos nomes das famílias beneficiadas,
critérios para seleção e aquisição do imóvel e documentos que comprovem a participação do Governo Federal e do Município, conforme
documentos encontrados no arquivo da Prefeitura Municipal, tais fatos ocorreram em 2011 e 2012 na gestão do ex-prefeito Eugênio Pacelli do
Chantal Nunes conforme documentação em anexo". Juntou documentos.
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 86.
Em seguida (88/95), este Órgão Ministerial realizou diligência junto ao site do Ministério Público Federal, na qual constatou a existência de
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000648/2014-91 instaurado para apurar os fatos contidos no presente caso. Após diligências efetuadas pelo MPF,
este entendeu pela ausência de indícios de improbidade administrativa ou ilícito penal.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que os fatos relatados pelo reclamante não foram constatados, pelo contrário, conforme
documentos acostado aos autos, evidencia-se a instalação de energia elétrica, água encanada e calçamento no Conjunto Céu Azul, no município
de Jardim do Mulato/PI (Programa Minha Casa Minha Vida).
Ademais, o Município de Jardim do Mulato/PI apresentou cópia do Ofício nº 105/2016-PR/PI-GAB-CW (FLS.82/83) relativo ao INQUÉRITO CIVIL
Nº 1.27.000.000648-2014-91 instaurando no âmbito do Ministério Público Federal referente ao caso. Ocorre que, ao consultar referidos autos
junto ao site do MPF, verificou que foi proferido VOTO para HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO de referidos autos (SESSÃO 993ª Sessão
Ordinária - 03.05.2018 - RELATOR(a) MONICA NICIDA GARCIA) em razão do município ter adotados as providências para sanar as
irregularidades, realizando a entrega do "HABITE-SE" e comprovando as condições de habitabilidade das unidades residenciais, bem como
ausência de indícios de improbidade administrativa ou ilícito penal - vide documentos de fls. 88/95.
Logo, partindo dessas premissas, não se abstrai provas específicas e suficentes quanto ao dano ou lesão a bens jurídicos e princípios da
Administração Pública, inexistindo nos autos elementos suficientes para que se possa imputar ao Gestor Municipal, Sr. Airton José da Costa
Veloso alguma conduta desonesta a fim de impor-lhe as sanções da lei de improbidade.
Denota-se, que não há elementos probatórios suficientes para inferir a conduta dolosa/culposa ao Sr. Airton José da Costa Veloso, e nem
indícios suficientes para se perfectibilizar a conduta ímproba, vez que no ordenamento jurídico a boa-fé deve ser presumida e a má-fé
devidamente provada.
Ademais, vale ressaltar que nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios
que ensejaram sua instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços
disponíveis para aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes,
pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 30 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 11/2019/PJA-MPPI (SIMP 000038-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: M. E. S.S (menor)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 11/2019 (Simp nº 000038-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 29.08.2019 a partir da conversão da Notícia de Fato nº 08/2018, com o objetivo de acompanhar a
situação relatada pelos Órgãos Assistenciais do município de Jardim do Mulato-PI (Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar) referente
a menor Maria Eduarda Soares Silva (na época com 14 anos).
O presente procedimento foi instaurado visando acompanhar a situação da menor Maria Eduarda Soares Silva, uma vez que esta esteve acolhida
no dia 23.11.2018 para tratamento da dependência química na Comunidade Terapêutica - Casa de Ester, localizada no Sítio Caneleiro, CEP:
64069-901 - estrada de acesso ao povoado Cacimba Velha, Zona Rural de Teresina-PI. Contudo, na data de 25.11.2014, referida menor evadiuse da instituição levando mais duas (02) adolescentes.
Conforme relatório de FLS. 36 encaminhado no dia 10.07.2019 pelo Conselho Tutelar de Jardim do Mulato-PI, informou que "atualmente a
adolescente convive com o Senhor Richelly Rodrigues Ribeiro, de quem está grávida de 06 meses. Em conversa com o Senhor Richelly
o mesmo afirma perante os conselheiros que Maria Eduarda está bem e que está cuidando dela. E que a mesma não fugiu mais de casa.
O casal residem na comunidade Baixão das Caraíbas, deste município".
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
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Regeneração/PI) - FLS. 45.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Segundo se depreende dos autos, entende este Agente Ministerial que o procedimento extrajudicial adequando para apuração e
acompanhamento do objeto da presente demanda é o Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, III, da Resolução CNMP n. 174/2017,
instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 8º, o procedimento administrativo é o
instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico.
Ademais, referido menor vem sendo acompanhada pelo órgão assistencial do Município de Jardim do Mulato-PI (Secretaria de Assistência Social
e Conselho Tutelar), bem como. Contudo, necessário se faz a abertura de Procedimento Administrativo visando acompanhar a atuação de
referidos Órgãos Assistenciais, haja vista que há necessidade de melhor esclarecimento dos fatos.
Nesse passo, o Ministério da Cidadania (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas), define a atuação do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) como unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, vejamos:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar
outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias.
É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços
da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no Creas também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à
família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.
O cidadão também pode ser encaminhado ao Creas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público).
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
Diante de todo o exposto, promovo o arquivamento deste procedimento preparatório de inquérito civil público, 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 superior do ministério público - cnmp, determinando, desde
logo, a abertura de procedimento administrativo para acompanhar o atendimento assistencial da menor Maria Eduarda Soares Silva (hoje com
16 anos), bem como a adoção de outras medidas pertinentes ao caso, a teor do art. 8º, inc. III, Res. CNMP n°174, de 04/07/2017, e nos termos
do art. 201, inc. VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 02 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 14/2019/PJA-MPPI (SIMP 000034-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: Familiares do Sr. Valdemar Luis Lopes
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 14/2019 (Simp nº 000034-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 29.08.2019, com o objetivo de apurar as informações contidas no relatório de acompanhamento
familiar relativo ao idoso VALDEMAR LUIS LOPES (60 anos), na qual é vítima de negligência e abandono.
Conforme relatório do CREAS realizado na data de 01.11.2018, concluiu que (FLS. 04/17: "Que o senhor Valdemar, residente no bairro
Montevideu, Angical do Piauí, está sendo vítima de negligência e abandono; Que ele, Valdemar, faz tratamento para hanseniase desde o final do
ano de 2016, sendo acompanho de maneira regular pela Equipe de Estrágia de Saúde da Família-ESF. Já concluído o tratamento de um ano o
mesmo apresentou piora no seu quadro clínico e informou que não estava tornando regularmente a sua medicação em casa; Que o mesmo
reside sozinho necessitando de um cuidado, pois atualmente recebe assistência de vizinhos voluntário onde relatam que, por vezes, é ignorante e
violento, dificultando sua assistência e o relacionamento com sua família".
Em seguida (fls. 31), fora acostado informações sobre os familiares do Sr. Valdemar Luis Lopes, nome e endereço.
Em novo RELATÓRIO SOCIAL encaminhado pelo CREAS de Angical/PI (FLS. 35/36), relatou que, "em atendimento à senhora Núbia, a mesma
relatou que: I - Atualmente, é a única responsável pelos cuidados e administração financeira do senhor Valdemar. Para tanto, deseja passar essa
responsabilidade para alguém da família. II - Que o cartão e os documentos estão sob sua responsabilidade. III - Que já cuida do irmão, Messias,
que tem deficiência mental, e isso dificulta nos cuidados do Sr. Valdemar". Encaminhou quadro com qualificação encontrada dos familiares do Sr.
Valdemir Luis Lopes.
Ouvido o Sr. Valdinar Lopes da Silva (irmão de Valdemar Luis), declarou que: "é irmão do Sr. Valdemar Luis Lopes; que o Sr. Valdemar tem um
outro irmão, o Sr. Raimundo, que reside em Água Branca-PI; que o Sr. Raimundo sofreu um AVC há algum tempo; que também sofreu um AVC
em 2013, e que ainda hoje tem sequelas; que fala com dificuldade; que a sua esposa, a Sra. Judite Pereira de Santana, mesmo idosa, é quem
lhe ajuda; que reside apenas com a sua esposa e seu filho, o Sr. Cassio Valdinar Kovac Silva, que seu filho terminou um curso superior
recentemente e pretende sair de casa para trabalhar; que quando isso acontecer ficará mais difícil, pois contará apenas com os cuidados da
esposa; que esse ano passou 23 (cinte e três) dias em Teresina, acompanhando o Sr. Valdemar que estava internado HGV; que quando
retornaram para Angical, ainda ficou mais uns dias na casa do Sr. Valdemir; que aconteceram desentendimentos e teve que voltar para sua casa;
que o Sr Valdemar atende tudo, mas que mesmo assim não toma os remédios e fuma bastante, o que sempre agrava o seu quadro de saúde;
que o Sr. Valdemar recebe um benefício; que a Sra. Mauricélia é quem administra o benefício do Sr. Valdemar; que não conhece nenhum
nenhum parente que possa ajudar, principalmente porque a convivência com o Sr. Valdemar é difícil; que ainda assim, sempre vai a casa do Sr.
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Valdemar e tenta lhe ajudar".
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 58.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Segundo se depreende dos autos, entende este Agente Ministerial que o procedimento extrajudicial adequando para apuração e
acompanhamento do objeto da presente demanda é o Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, III, da Resolução CNMP n. 174/2017,
instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 8º, o procedimento administrativo é o
instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico.
Ademais, referido idoso vem sendo acompanhada pelo órgão assistencial do Município de Angical do Piauí (Centro de Referência Especializado
de Assistência Social). Contudo, necessário se faz a abertura de Procedimento Administrativo visando acompanhar a atuação de referido Órgão
Assistencial, haja vista que referido idoso ainda se encontra em situação de risco social e direitos violados.
Nesse passo, o Ministério da Cidadania (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas), define a atuação do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) como unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, vejamos:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar
outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias.
É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços
da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no Creas também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à
família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.
O cidadão também pode ser encaminhado ao Creas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público).
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
Diante de todo o exposto, promovo o arquivamento deste procedimento preparatório de inquérito civil público, 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 superior do ministério público - cnmp, determinando, desde
logo, a abertura de procedimento administrativo para acompanhar o atendimento assistencial do idoso VALDEMAR LUIS LOPES (60 anos),
bem como a adoção de outras medidas pertinentes ao caso, a teor do art. 8º, inc. III, Res. CNMP n°174, de 04/07/2017, e nos termos do art. 74,
V do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01 de Outubro de 2003).
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 03 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 15/2019/PJR-MPPI (SIMP 000032-231/2019)
Representante: OUVIDORIA
Representado: Município de Jardim do Mulato-PI (Airton José da Costa Veloso)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 15/2019 (Simp nº 000032-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 26.08.2019 a partir de representação de cidadão, junto ao Ministério Público Federal, afirmando
que: "O Atual Prefeito de Jardim do Mulato construiu sua residência às margens da Lagoa do Mulato, maior ponto turístico da cidade".
Registre-se que a presente reclamação veio desacompanhada de quaisquer documentos.
De início (FLS. 10), este Órgão Ministerial solicitou do Sr. Airton José da Costa Veloso, atual prefeito do Município de Jardim do Mulato,
esclarecimento acerca da real situação do que foi noticiado, bem como juntar documentos para comprovação do alegado.
Instado, o Representado esclareceu que "não realizei a construção de nenhuma residência as margens da Lagoa do Mulato. Esclareço que
apenas passei a residir na casa que fica a mais de 100 metros distante da margem da lagoa e que a referida construção existe a mais de 15 anos
no referido local".
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 86.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que os fatos relatados pelo reclamante não foram constatados, pelo contrário, conforme se
infere dos autos, o atual Prefeito de Jardim do Mulato não construiu sua residência às margens da Lagoa do Mulato, a mesma já existia a mais de
15 anos e em uma certa distância (mais de 100 metros) da margem da lagoa.
Ademais, nos termos da Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, que dispões sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece que:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4ª Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
II - as áreas do entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d`água com até 20 (cinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50
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(cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
Além disso, este Órgão Ministerial na busca de mais esclarecimentos acerca do fato, realizou consulta junto ao site Google(Maps) https://www.google.com/maps/@-6.1148513,-42.6392495,2734m/data=!3m1!1e3 a fim de localizar por meio de imagem de satélite o local de
referida Lagoa e averiguar a existência de imóveis construídos na sua margem. Todavia, conforme imagem abaixo, evidencia-se vegetação em
todo o entorno de sobredita lagoa, inexistindo residência construída em sua margem, vejamos:
Logo, partindo dessas premissas, não se abstrai provas específicas e suficientes quanto ao dano ambiental, inexistindo nos autos elementos
suficientes para que se possa imputar ao Gestor Municipal, Sr. Airton José da Costa Veloso alguma conduta ilegal a fim de impor-lhe as
sanções previstas na Lei nº 9.605/98 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências).
Ademais, vale ressaltar que nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios
que ensejaram sua instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços
disponíveis para aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes,
pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 01 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 42/2019/PJR-MPPI (Simp nº 001382-170/2019)
Noticiante: CONSELHO TUTELAR DE REGENERAÇÃO/PI
Noticiado: FRANCISCA TATIANE NUNES DOS SANTOS
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc.
Trata-se de expediente encaminhado pelo Conselho Tutelar de Regeneração/PI, noticiando que João Elias Moura dos Santos (1 ano e 6 meses)
e Talison Nunes dos Santos Batista (5 anos) estão sendo negligenciados por sua mãe - Francisca Tatiane Nunes dos Santos, residente na Rua
São Francisco, Centro, Regeneração/PI, próximo ao Pedrão da Luz.
Consta no relatório que "Dona Tatiane já foi notificada várias vezes por negligência e alcoolismo, a mesma já foi vista por conselheiros no
mercado com bebê de colo (no trailer)".
De início (fls. 02), o Ministério Público solicitou da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTAS relatório circunstanciado
a ser realizado pela Equipe Multidisciplinar do CRAS, informando a situação encontrada e as providências adotadas.
Em resposta (fls. 09/12), a SEMTAS encaminhou relatório técnico relativo ao presente caso, vejamos:
ANÁLISE E CONCLUSÃO:
"Considerando que as relações familiares de Francisca Tatiane estão permeadas por situações de violação de direitos, sobretudo devido ao uso
abusivo de bebida alcóolica, tem-se que o contexto familiar atua na fragilidade dos vínculos da RF com seus filhos. Portanto, através do
acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familiares e Indivíduos - PAEFI, será trabalhado o fortalecimento do
vinculo mãe-filho, sendo que Talisson será encaminhado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e João Eliar será
encaminhado para o Programa Criança Feliz, conforme o serviço e o programa retornar o funcionamento após o recesso.
Com base no relato da RF sobre a dificuldade de aprendizagem de seu filho mais velho, foi agendado atendimento psicossicial com o mesmo
para o dia 10 de dezembro, às 9h, no CREAS, a fim de compreender as questões levantadas pela genitora."
Diante de referidas informações, oficiou-se a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTAS para que encaminhasse novo
relatório acerca do caso.
Despacho de Prorrogação - FLS. 16.
Conforme novo Relatório (FLS. 18/20), o CREAS destacou que; "Quanto à rotina das crianças, Francisca Tatiane foi orientada a organizar os
horários delas, sobretudo porque Talisson iniciará período escolar e terá que acordar cedo, destacou-se a importância da RF também organizar o
seu período de sono e a disposição para procura de trabalho, tendo em vista sua preocupação em conseguir seu sustento. Francisca Tatiane foi
orientada a informar sobre sua mudança de domicílio, caso ocorra, para que a equipe técnica do CREAS entre em contato com as instituições de
proteção social da cidade onde irá morar e encaminhe a família para então dar prosseguimento ao acompanhamento familiar".
Em seguida, acostou-se novo relatório do CREAS (FLS. 29/32) destacando relevante melhoria no convívio familiar, após intervenções, vejamos:
"Percebe-se que apesar dos problemas e conflitos existentes entre Tatiane Santos e Cicero Sobrinho, os dois buscam estratégias de manter um
diálogo e a capacidade de resolução dos problemas referentes a João Elias, visando suprir as necessidades da criança. A RF demonstrou
responsabilidade com as atividades escolares e do Programa Criança Feliz estabelecendo uma rotina de estudos e atividades lúdicas
com os filhos. Quanto ao Auxílio Emergencial, o benefício está sendo utilizado para o melhoramento das condições habitacionais
pensando no bem-estar da família. É possível verificar também que Tatiane Nunes tem expectativas positivas quanto à situação de emprego e
renda, traçando planos de permanecia na cidade. Nesse sentido, a família permanecerá em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado e Famílias e Indivíduos - PAEFI, ocm o objetivo de mediar os conflitos familiares e fortalecer a função
protetiva da família".
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
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tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
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 o caso está sendo acompanhado pelo Órgão Assistencial de Proteção competente (CREAS de
Regeneração/PI) demonstrando, após várias intervenções realizadas, relevante melhoria no convívio familiar, bem como destacou a
permanência no acompanhamento familiar visando mediar os conflitos familiares e fortalecer a função protetiva da família, conforme se
verifica por meio dos relatórios constantes dos autos.
Ademais, O Ministério da Cidadania (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas), define a atuação do Centro
de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) como unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e
pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, vejamos:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar
outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias.
É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços
da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no Creas também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à
família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.
O cidadão também pode ser encaminhado ao Creas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público).
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 16 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 18/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000378-170/2020)
Noticiante: Cartório de Registro Único da Comarca de Regeneração/PI
Noticiado: Járdison Nascimento dos Santos (menor)
SIGILO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de expediente encaminhado pelo Cartório de Registro Único da Comarca de Regeneração/PI, noticiando que foi registrado em 29 de
Abril de 2020, o nascimento de uma criança de nome THAYLA YASMIM CARDOSO DOS SANTOS, o que foi registrado sob a matrícula 079103
01 55 2020 1 00065 089 0026093 13, bem como a mãe da registrada, TAYRES CRISTINA CARDOSO DE CARVALHO, contou 14 anos de idade
no momento do registro, portanto, é menor totalmente incapaz, fato com indícios da ocorrência do crimes tipificado no CP, art. 217-A "estupro de
vulnerável, modalidade de estupro presumido", sendo crime de ação pública incondicionada e portanto para a proteção da menor faço esta
comunicação a este Órgão da Justiça para que seja apurado os fatos e tomadas as devidas providências.
Registre-se que, no dia do registro foi acionado o Conselho Tutelar que acompanhou os menores e seus responsáveis na saída do cartório.
Diante do presente fato, o Ministério Público adotou a seguintes providência: "IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia
Civil de Amarante/PI para que instaure o respectivo procedimento investigatório policial visando apurar possível ato infracional análogo ao crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB) praticado por Járdison Nascimento dos Santos contra a menor Tayres Cristina Cardoso de
Carvalho (14 anos) no município de Regeneração/PI, remetendo a esta Promotoria, no prazo legal, o respectivo procedimento devidamente
finalizado para que possa ser tomado as devidas providências".
Requisição de Instauração de Procedimento Investigatório às fls. 07.
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda à requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar às normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinente, qual seja a Resolução CNMP nº 181/2017, na qual diz que em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá:
I - promover a ação penal cabível;
II - instaurar procedimento investigatório criminal;
III - encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo;
IV - promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;
V - requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos,
sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, 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 a providência estabelecida no Despacho Inicial fora cumprida.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 15 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 19/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000395-170/2020)
Noticiante: 2ª CIA/18º BPM
Noticiado: EDNEI PEREIRA DOS SANTOS
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SIGILO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Boletim de Ocorrência Militar nº 138/2020 registrado pela 2ª CIA/18º BPM de Regeneração/PI e encaminhado a esta Promotoria de
Justiça, relatando que "a Senhora Luciana de Araújo Nobre,..., residente no povoado Baixão das Caraíbas, zona rural de Jardim do
Mulato-PI, compareceu na sede ca 2ª Cia/18º BPM para informar que sua filha a menor Maysa de Araújo Gomes, 11 anos de idade, nascida
em 13/09/2008, contou a seu tio Francisco das Chagas de Araújo Nobre, residente também no mesmo povoado, que o nacional Ednei
Pereira dos Santos, o qual reside no povoado Baixão das Caraíbas em Jardim do Mulato-PI, estava mostrando as partes intimas para a
menor, que o tio da menor foi até o local e constatou que o caso era verídico e procuraram esta companhia para providências cabíveis".
Diante do presente fato, o Ministério Público adotou a seguintes providência: "IV - EXPEÇA-SE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia Civil
de Amarante/PI para que instaure o respectivo procedimento investigatório policial visando apurar possível crime de Importunação Sexual (art.
215-A, do CPB) praticado por Ednei Pereira dos Santos contra a menor Maysa de Araújo Gomes (11 anos) no município de Jardim do Mulato/PI,
remetendo a esta Promotoria, no prazo legal, o respectivo procedimento devidamente finalizado para que possa ser tomado as devidas
providências".
Requisição de Instauração de Procedimento Investigatório às fls. 07.
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda à requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar às normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinente, qual seja a Resolução CNMP nº 181/2017, na qual diz que em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá:
I - promover a ação penal cabível;
II - instaurar procedimento investigatório criminal;
III - encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo;
IV - promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;
V - requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos,
sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, 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 a providência estabelecida no Despacho Inicial fora cumprida.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 15 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 20/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000420-170/2020)
Noticiante: OUVIDORIA DO MPPI (Protocolo nº 1588/2020)
Noticiado: MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Trata-se de expediente encaminhado pela Ouvidoria do MP/PI (ouvidoria@mppi.mp.br), protocolado por Antônio José Ferreira Borges narrando
irregularidades ocorridas no município de Regeneração/PI, vejamos: "Sou médico e prestei serviço em regeneração Piauí em 2018 nos
meses de agosto e setembro de 2018 foi quando sai com 2 meses sem pagamentos por isso venho solicitar a folha de pagamento dos
médicos dos meses de agosto e setembro. Assim também solicito uma auditoria no período de janeiro até dezembro de 2018 nas
finanças do hospital Municipal de regeneração pois neste período o hospital foi comandado por uma mãe de um vereador onde
constava nas folhas vários funcionários fantasmas e duas ou três pessoas dividindo salários. Quando ocorreu a troca da direção do
hospital não houve mais atrasos. Havia pagamentos de alguns funcionários (eleitores e aliados e) outros não. Em 2018 ficaram vários
funcionários sem pagamentos".
Em resumo, o reclamante destaca as seguintes irregularidades: I) Atraso e não pagamento de salários de médicos; II) Divisão de salário mínimo;
III) Desvio de dinheiro público; IV) Omissão do poder público em fornecer informações/documentos pertinentes ao reclamante. As irregularidades
relatadas ocorreram no Hospital Municipal de Regeneração/PI.
De início (fls. 02/03), o Ministério Público manifestou pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS PLEITEADOS NO ITEM - I, II e III, tendo em vista a
existência de Procedimento Investigatório em trâmite nesta Promotoria de Justiça acerca do objeto, mantendo-se a necessidade de apurar o fato
contido no ITEM - IV, posto que, a documentação acostada à reclamação comprova, por si só e de plano, o direito do reclamante ao acesso às
informações que lhe são concernentes.
Em seguida, determinou a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Regeneração/PI, para que, no prazo de 10
(dez) dias úteis, prestasse esclarecimentos a este Órgão Ministerial acerca de possível negativa por parte da Secretaria Municipal de Saúde em
fornecer dados/informações relativas a pessoa de Antônio José Ferreira Borges, quando por ele solicitadas, bem como, na oportunidade,
encaminhe a este Órgão Ministerial planilha contendo os valores relativos aos débitos salariais que o Município têm com referido profissional.
Em atendimento a solicitação ministerial (FLS. 15/21), foi encaminhada a documentação solicitada, bem como fora anexado folhas de
pagamentos, transferências bancárias relativo a débitos salariais e recibo de pagamento devidamente assinado por Antônio José Ferreira Borges.
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O direito à informação é um direito fundamental consagrado pelo texto constitucional previsto no art. 5º, XIV da CF/88: "XIV - é assegurado a
todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
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I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, 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 o Município encaminhou as informações solicitadas por este Órgão Ministerial, conforme
documentos de fls. 15/21.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Publique-se no DOEMP-PI.
Encaminhe-se cópia da documentação de fls. 15/21 ao Noticiante via e-mail antoniojoseferreiraborges@gmail.com.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 15 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 36/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000656-170/2020)
OUVIDORIA - PROTOCOLO Nº 2942/2020
Noticiados: CERÂMICAS DE PRODUÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS e COMÉRCIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Reclamação encaminhada pela Ouvidoria do MPPI (Protocolo nº 2942/2020) em 12/08/2020, protocolada por Alexandre Rodrigues
Costa (Fone: 86 99524-0618), residente no município de Regeneração/PI, noticiando suposto aumento abusivo cobrado pela venda de tijolos e
telhas pelas CERÂMICAS DE PRODUÇÃO do Estado do Piauí e venda de gêneros alimentícios por parte dos COMÉRCIOS DE
REGENERAÇÃO/PI.
Consta na reclamação registrada por Alexandre Rodrigues Costa o seguinte relato: "Bom dia, gostaria de proceder denúncia com relação ao
abuso que as cerâmicas de produção de tijolos e telhas estão praticando em nosso estado. Nesse ano comprei um milheiro de tijolos de
furo numa loja na cidade de Regeneração por 389 reais, agora estão vendendo por encomenda por 500 reais e outras lojas estão vendendo por
600 reais não justifica as cerâmicas procederem tal abuso só por causa da pandemia. O comércio de gênero e alimentícios também estão
abusando no preços das mercadorias tudo isso por causa da tal pandemia. Onde está as autoridades e órgãos competentes como o PROCON
que não agem diante de tais abusos. Meu nome Alexandre Costa. 86 99524 0618".
Registre-se que a Reclamação veio desacompanhada de documentos e de dados pessoais do Reclamante.
Verificando que os fatos apresentados merecem melhor elucidação para tomada de uma postura definitiva sobre o caso em tela, o MINISTÉRIO
PUBLICO ESTADUAL determinou a adoção da seguinte providência: "NOTIFIQUE-SE o Reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
apresente as seguintes informações e documentos: a) Cópia dos seus documentos de identificação e comprovante de residência; b) Especifique
quais Lojas de Material de Construção de Regeneração/PI possivelmente aumentou de forma abusiva o preço dos tijolos e telhas; c) Especifique
quais os Comércios de Gêneros Alimentícios do Município de Regeneração/PI que possivelmente aumentaram de forma abusiva os preços dos
seus produtos, devendo indicar quais produtos; d) Seja, ao final, advertido que, a ausência de resposta poderá ensejar o arquivamento
sumário do feito, nos termos do art. 4º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP".
Notificação encaminhada na data de 21.08.2020 ao e-mail indicado pelo Reclamante - vide fls. 10/11.
Conforme certificado nos autos (fls. 13), o Noticiante foi "intimado" (Oficiado) para que apresentasse informações complementares acerca da
reclamação no prazo de 10 (dez) dias úteis. Todavia, não atendeu à intimação para complementá-la, permanecendo inerte até o momento.
Realizadas as diligências preliminares necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, verifica-se que o fato narrado carece de elementos de prova ou de informação mínima para o início de uma
apuração, bem como o Noticiante foi Oficiado para apresentar informações complementares e não atendeu a solicitação ministerial,
sendo hipótese de arquivamento, segundo art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Superior do Ministério Público.
Sendo assim, não se justifica a instauração de procedimento ou inquérito civil, por se tratar de narrativa desacompanhada do mínimo lastro
probatório, restando ausentes os fundamentos que indiquem fato concreto a ser apurado.
Portanto, nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, em vista da inexistência de elementos mínimos para dar início a uma investigação, este Agente Ministerial promove o
encerramento e arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 17 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 33/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000552-170/2020)
Noticiante: LEIDIANE PEREIRA RIBEIRO
Noticiado: MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Trata-se expediente encaminhado pela Ouvidoria do MPPI (Protocolo nº 2587/2020) na data de 24.07.2020, dando conta de Reclamação
formulada pela Sra. Leidiana Pereira Ribeiro, servidora pública, portadora do RG nº 3103553-1, CPF nº 001.828.533-30, matrícula 300131,
noticiando que o Município de Angical do Piauí se nega a regularizar seu retorno ao exercício do cargo de Auxiliar de Odontologia do Programa
Saúde Bucal, mesmo após ter solicitado administrativamente.
Acolho o relatório contido no Despacho Inicial de fls. 02/04.
Consta na reclamação que a Noticiante exercia a função de representante sindical e que, em 01 de junho de 2020 solicitou do Sindicato
(SINDSERM ANGICAL-PI), dentro do prazo legal, sua desincompatibilização para concorrer às Eleições 2020 para o cargo de vereadora. Após
tal desincumbência, comunicou o Município para prosseguir sua lotação ao cargo de origem. Porém, o município não se manifestou em
prosseguir com sua devida lotação.
Verificando que os fatos apresentados merecem melhor elucidação para tomada de uma postura definitiva sobre o caso em tela, o MINISTÉRIO
PUBLICO ESTADUAL determinou a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao MUNICÍPIO DEE ANGICAL DO PIAUÍ, na pessoa da Prefeita, para que,
querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentasse as razões que entendesse necessárias ou indicasse uma solução para o problema
exposto pela Reclamante, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical do Piauí (Lei Municipal nº 026/02).
Instado (FLS. 25/26), o Município de Angical do Piauí apresentou seus esclarecimentos, vejamos:
a) o Município de Angical do Piauí em nenhum momento deixou de cumprir com as determinações legais e prerrogativas inerentes ao
servidor em desempenho do mandato em direção sindical. Pelo contrário, está sendo acusado pelo servidor exatamente pelo zelo que estar
tendo com suas obrigações legais;
b) Que o Município entende que a licença para desempenho de direção sindical, como implica o próprio nome, é a permissão que é dada
pelo ente público para o servidor cuidar exclusivamente dos interesses administrativos e da classe;
c) Que com o afastamento da servidora em tela o Município obrigou-se a dispêndios financeiros na preparação de pessoa substituta a fim de
completar a equipe onde a mesma laborava, razão pela qual não há necessidade excepcional do retorno da servidora às suas funções, posto que
a equipe se encontra completa, embora esteja sendo preservado o seu lugar para quando se desincompatibilizar com a função sindical,
voltar a ocupar o posto que é seu;
d) Que a norma buscada pela servidora para justificar o pedido, o Estatuto do Professor, não se aplica ao seu cargo, haja vista que além
de diferentemente da sua profissão, indica que a mesma tenta induzir o Município a erro;
e) Que a norma que regula a cessão do servidor pelo ente público em qualquer esfera da administração para desempenho de direção sindical,
principalmente no cargo de presidente, pressupõe dedicação exclusiva em prol da entidade, haja vista que a instituição sindical tem horário
de funcionamento para seus servidores e não para seus respectivos diretores. Se fosse o contrário, não necessitaria a disposição do servidor
para cuidar exclusivamente dos interesses da classe;
f) Que levando-se em consideração que o retorno da servidora às suas funções no Município pressupõe o retorno à cargo horária de 08
(oito) horas diárias de labor, qual seria o horário de trabalho dedicado à instituição sindical? Quer dizer que tudo do sindicato é somente feito
em horário diferente, somente à noite? E tudo isto não extrapola a carga horária permitida pela legislação trabalhista?;
g) A legislação não alberga o pedido da servidora, exatamente pelo fato de que a mesma fica à disposição exclusivamente no trabalho e na
defesa da categoria e da instituição sindical;
A servidora em tela continua presente na folha de pagamento do Município, mesmo afastada da presidência do sindicato, por força de
comunicação ao ente público de sua candidatura ao cargo de vereadora nestas eleições municipais.
Registre-se, por oportuno, que a gestão municipal não trata dos assuntos de interesse da municipalidade com cunho ou ranço político/partidário.
Primeiro porque não tem diferença pessoal com ninguém. Segundo, pelo fato de que não é candidata a cargo eletivo nenhum. E terceiro, porque
tem tido dedicação exclusiva ao combate da pandemia do COVID-19 na preservação da saúde e da vida da sociedade angicalense, além de suas
precauções pessoais e na de seu marido, ambos com mais de 70 (setenta) anos, este há mais de 08 (oito) meses praticamente internado numa
UTI hospitalar, tendo agora contraído o vírus da pandemia.
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O cerne da questão discutida no caso em apreço é saber se é possível a lotação da Sra. Leidiana Pereira Ribeiro, servidora pública do
Município de Angical do Piauí, portadora do RG nº 3103553-1, CPF nº 001.828.533-30, matrícula 300131, ao cargo de Auxiliar de Odontologia do
Programa Saúde Bucal, mesmo após ter se desincompatibilizado para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2020.
No caso em apreço, verifica-se que referida servidora continua percebendo sua remuneração mesmo afastada do cargo/função por força de
comunicação ao ente público municipal de sua candidatura ao cargo de vereadora nas eleições municipais 2020.
Conforme a legislação eleitoral (Lei complementar nº 64/1990), quem ocupa cargo de representação sindical e de servidor público precisa se
desincompatibilizar para poder concorrer a um cargo eletivo. Consequentemente, deve afastar-se do cargo no qual está investido. Se
representante sindical deve afastar-se 04 (quatro) meses antes do pleito, ao passo que, sendo servidor público, deve afastar-se 3 (três)
meses antes do pleito.
Registre-se ainda que o servidor público estatutário ou celetista que pretende concorrer a determinado cargo eletivo deve, por
imposição constitucional e legal stricto sensu, se afastar do correspondente cargo público ocupado no âmbito da administração direta
ou indireta, no prazo que a lei disciplinar. De qualquer forma, durante o período de afastamento, o referido servidor fará pleno jus à
percepção dos seus vencimentos, na integralidade, de modo até mesmo a garantir-lhe condições alimentares de levar a efeito o seu
intento eleitoral.
Por sua vez, o escopo dessa prerrogativa reside na lógica de que, se ao servidor público estatutário ou celetista é impositivo o respectivo
afastamento, deve-se dar a ele, também, a possibilidade de dar eficácia à sua candidatura, mantendo-se, assim, a sua remuneração,
considerando o caráter alimentar que a abarca. O afastamento, como dito, nada mais é do que uma licença (por imposição legal e constitucional)
para o exercício de atividade político eleitoral. Logo, tal atividade deve também ser plenamente possibilitada, garantindo-se, dessa maneira, o
mínimo existencial ao cidadão servidor público, ou seja, sua remuneração, pelo mesmo período do afastamento.
Os demais Tribunais da federação vão no mesmo sentido, a saber:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO PARA DISPUTAR ELEIÇÕES MUNICIPAIS.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO A PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA l,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. SEGURANÇA CORRETAMENTE DEFERIDA NESSE TÓPICO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO
COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...]. 2. "O servidor público, que pretende concorrer a cargo eletivo, deve afastar-se do cargo pelo período
de três meses anteriores ao pleito eleitoral, sendo garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais, conforme preceitua a Lei
Complementar n.º 64/90" (TJPR - 19ª C.Cível - AC 0266736-1 - Curitiba - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Fábio Haick Dalla Vecchia - Por maioria - J.
07.04.2005). 3. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida. (TJ-PR - REEX: 6534150 PR 0653415-0, Relator: Ruy Francisco Thomaz,
Data de Julgamento: 27/04/2010, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 391).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. DIREITO À
REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO INTEGRAL DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. [...]. Destarte, faz-se necessário reconhecer-lhes o direito à
remuneração pelo período integral da desincompatibilização. Entender em sentido contrário, implicaria tolher o direito dessa categoria de
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servidores de se candidatarem a cargos eletivos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Apelação e Remessa Necessária improvidas. (TRF-5 AC: 469680 SE 0001796-80.2008.4.05.8500, Relator: Desembargador Federal Augustino Chaves (Substituto), Data de Julgamento: 19/11/2009,
Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 27/11/2009 - Página: 449 - Ano: 2009).
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL FAZENDÁRIO. LICENÇA PARA CONCORRER A MANDATO ELETIVO. PREJUÍZO
DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O servidor fazendário possui direito à licença para concorrer a mandato eletivo, sem prejuízo de sua
remuneração. Interpretação da LC Nº 64/90 e da LC-Rs nº 10.098/94 à luz da CF-88. Ao interpretar restritivamente a legislação relativamente ao
servidor do Fisco, a Administração está restringindo o próprio acesso ao cargo eletivo e violando o princípio da isonomia. Direito líquido e certo
configurado. Precedentes desta Corte. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-RS - MS: 70048446264 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco,
Data de Julgamento: 13/07/2012, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2012).
Ademais, deve a administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, tolher tal prerrogativa eminentemente democrática
conferida aos servidores públicos em geral, sob pena de claro abuso de poder autoridade e, logo, de uma ilegalidade flagrante (CF, art. 1°, caput,
e inciso III, art. 14, caput e §9° c/c LC n°. 64/90, art. 1°, II, alínea 'l'). Quiçá, por oportuno, pretender descontar valores devidos aos servidores ou
tentativa assemelhada. Também é a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. LEI
COMPLEMENTAR 64/90. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES PAGOS NO PERÍODO. 1. A segurança foi concedida para reconhecer, em favor do
impetrante, policial rodoviário federal, o direito de não ter descontado de sua remuneração os valores recebidos no período de 05.07.2008 a
20.07.2008, no qual esteve afastado para concorrer a mandato eletivo de vereador. 2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a LC 64/90
garante ao servidor o afastamento para concorrer a mandato eletivo, nos três meses anteriores ao pleito, assegurado o recebimento dos
vencimentos integrais, ou seja, a partir do dia 05.07.2008. 3. Ressalte-se que esse entendimento acompanha a jurisprudência desta Corte. Nesse
sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. LEI COMPLEMENTAR 64/90. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS
INTEGRAIS. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES PAGOS NO PERÍODO. 1. Agravo
retido interposto pela União às fls. 84/94 não conhecido, uma vez que não foi requerido o seu exame nas razões de apelação. 2. O impetrante,
ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal, enquadra-se na hipótese constante da alínea l do inciso II c/c alínea a do inciso VII, do art. 1º
da Lei Complementar 64/90, uma vez que é servidor público federal estatutário e se candidatou ao cargo eletivo de vereador, estando sujeito ao
prazo de três meses de desincompatibilização antes das eleições. 3. Assim, uma vez que o impetrante era candidato a vereador no pleito de 05
de outubro de 2008 (fl. 43), é lícita a percepção de vencimentos durante o período contado a partir de 05 de julho de 2008, nos termos da LC nº.
64/90, não cabendo, portanto, restituição dos valores recebidos no período de 05/07/2008 a 11/08/2008. 4. Agravo retido não conhecido.
Apelação e remessa oficial desprovidas. (AMS 0013457-07.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS
BETTI, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.494 de 14/02/2012) 4. A apelação e
remessa oficial desprovidos (TRF-1 - AC: 00355344420084013400 0035534- 44.2008.4.01.3400, Relator: JUIZ FEDERAL RÉGIS DE SOUZA
ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/11/2015 e-DJF1 P. 217).
Destarte, não restam dúvidas de que o servidor público estatutário ou celetista (efetivo) em geral, durante o período de afastamento, faz jus, por
todo interregno, do recebimento integral da respectiva remuneração, tudo à luz da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional.
Contudo, não restou demonstrado nos autos abuso de poder ou ilegalidade praticada por parte da Administração Pública. Por outro
lado, vê-se que os direitos e deveres de tal servidora encontram-se plenamente resguardados, devendo, no presente momento, se
manter afastada do cargo no qual está investida, em atendimento a legislação vigente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, 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 não restou demonstrado abuso de poder ou ilegalidade praticada por parte da Administração Pública,
bem como não assiste razão a Reclamante quanto ao retorno as suas funções, haja vista que concorrerá às Eleições 2020 para o cargo
de vereadora, devendo, desta sorte, manter-se afastada do cargo no qual está investida.
Sendo assim, não se justifica a instauração de procedimento ou inquérito civil, por se tratar de narrativa desacompanhada do mínimo lastro
probatório, restando ausentes os fundamentos que indiquem fato concreto a ser apurado.
Portanto, nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 17 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 29/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000531-170/2020)
Noticiante: Município de Jardim do Mulato/PI
Noticiado: Bruno José Alves Rodrigues Mota
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se Representação protocolada neste Órgão Ministerial pelo Município de Jardim do Mulato/PI, por meio de seu representante legal,
noticiando que o Sr. Bruno José Alves Rodrigues Mota, atual Vereador do Município, "no dia 03/07/2020, adentrou no prédio público
municipal onde atualmente funcionam órgãos vinculados a atendimento dos munícipes (Secretaria Municipal de Saúde), sem adoção
das medidas necessárias de utilização de mascaras ou outros meios recomendados pelo Ministério Público Estadual, Decretos
Municipais e os Decretos Estaduais, de forma inadequada às práticas que em tese possam contribuir para evitar ou pelo menos reduzir
a propagação da COVID19".
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A Representação veio acompanhada de fotografia e vídeo relativo ao caso.
Diante do presente fato, o Ministério Público adotou a seguinte providência: "III - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia Civil
de Amarante/PI para que instaure o respectivo procedimento investigatório policial visando apurar possível INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA
PREVENTIVA (art. 268, caput, do CPB) praticada por Bruno José Alves Rodrigues Mota, no município de Jardim do Mulato/PI, remetendo a
esta Promotoria, no prazo legal, o respectivo procedimento devidamente finalizado para que possa ser tomado as devidas providências".
Requisição de Instauração de Procedimento Investigatório às fls. 12.
Realizada a diligência necessária, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda à requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar às normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinente, qual seja a Resolução CNMP nº 181/2017, na qual diz que em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá:
I - promover a ação penal cabível;
II - instaurar procedimento investigatório criminal;
III - encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo;
IV - promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;
V - requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos,
sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, 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 a providência estabelecida no Despacho Inicial fora cumprida.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 16 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2019/PJR-MPPI (SIMP 000037-231/2019)
Representante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Representado: MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 01/2019 (Simp nº 000037-231/2019), instaurado na data de 10/06/2019 com o
objetivo de apurar Reclamação protocolada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL DO PIAUÍ em face do
MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ, requerendo providências quanto ao reconhecimento do direito a implantação do adicional de periculosidade
e/ou insalubridade nos contracheques dos motoristas do transporte escolar do município de Angical do Piauí-PI.
De início, o Ministério Público determinou a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Município de Angical do Piauí solicitando informações e
esclarecimentos sobre o teor da Reclamação.
Em resposta (FLS. 54/100), o Município de Angical do Piauí informou que "por não constar explicitamente previsão legal, o Município de Angical
do Piauí não implantou o pagamento de adicional de periculosidade e/ou insalubridade nos contracheques dos motoristas do transporte escolar".
Com os esclarecimentos, acostou cópia da Lei nº 407 de 05 de Maio de 1997 (Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Angical do Piauí).
Por meio do Despacho de FLS. 111, oficiou-se o Município de Angical do Piauí solicitando o envio da relação de todos os motoristas, indicando
forma de provimento (concurso ou cargo em comissão) e data de posse, bem como providenciasse o envio dos contracheques (cópias ou
compactados em mídia eletrônica) de tais servidores, no período entre 01/01/2018 a 30/09/2019.
Instado, o Município encaminhou a documentação solicitada - vide fls. 116/255.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O Reclamante alega que os motoristas de transporte escolar do município de Angical do Piauí tem direito a percepção dos adicionais de
periculosidade e/ou insalubridade. Apontou que o motorista exposto a vibração de veículo tem direito a adicional de insalubridade, posto que é
um movimento oscilatório de um corpo, devido a forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados do equipamento.
Sustentou a aplicação do art. 7º, XXIII, da CF e art. 59, inc. IV, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Requer deste Órgão Ministerial que recomende ou oriente a administração pública municipal a implantar nos contracheques dos motoristas do
transporte escolar o adicional de periculosidade e/ou insalubridade.
Pois bem, o adicional de insalubridade é direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais pela Constituição Federal.
Veja-se:
"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".
É verdade que o § 3º, do art. 39 da Constituição Federal estende aos servidores públicos alguns direitos previstos no art. 7º. Ocorre que dentre
eles não está o adicional de insalubridade, previsto no inciso XXIII, do dispositivo.
"Art. 39. (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
Sendo assim, o adicional de insalubridade não é direito constitucional dos servidores públicos e depende de regulamentação legal para fazerem
jus ao recebimento da verba.
Na hipótese, o art. 59, inc. IV, e art. 63, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - Lei Municipal nº 407 de 05 de Maio de 1997, prevê a
possibilidade de concessão de "gratificação de insalubridade".
Confira-se:
Artigo 59 - O Servidor poderá receber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias:
IV - adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres e perigosas.
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Artigo 63 - Os servidores que trabalham, com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas
ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento no cargo efetivo.
Parágrafo único - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
Entretanto, o ato não foi editado pelo Poder Executivo, de modo que, até a edição do regulamento, incabível a concessão da gratificação de
insalubridade aos servidores municipais.
A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF, não sendo possível conceder aos seus
servidores benefícios que não estejam legalmente previstos. Não é permitido a Administração Pública agir sem autorização legal, conforme
lecional CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativ, 5ª ed., São Paulo: Magalhães, 1994, p. 52):
O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.
Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente
autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela
estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e
comportamentos que, na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.
Nesse sentido também leciona HELY LOPES MEIRELLES (Direitos Administrativo Brasileiro, 19ª ed. São Paulo. Malheiros, pags. 82/83):
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.
Não Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa "pode fazer assim", para o administrador público
significa "deve fazer assim.
A CF/88, no artigo 7º, inciso XXIII, combinado com artigo 39, § 2º, assegurava aos servidores públicos o direito à remuneração pelo desempenho
de atividade com risco de vida ou saúde, na forma da lei.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 19, foi excluído o inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, como garantia constitucional ao
servidor público, o que não impede o pagamento dos adicionais, desde que previstos em lei local e havendo enquadramento do postulante no
diploma legal invocado.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES (Direitos Administrativo Brasileiro, 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 414):
Essa gratificação só pode ser instituída por lei, mas cabe ao Executivo especificar, por decreto, quais os serviços e os servidores que
irão auferi-la. Não será o servidor, nem o Judiciário, que dirá se ocorre o risco gratificável, porque o conceito de risco, para fins de vantagem
pecuniária, não é técnico, nem jurídico: é meramente administrativo. O risco só existe, para efeito de gratificação, onde a Administração o admitir,
e cessará quando ela o considerar inexistente. Por esse motivo, a gratificação por risco de vida ou saúde pode ser suprimida, ampliada ou
restringida a todo tempo, sem ofensa a direitos dos que estavam percebendo.
E, em face do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), repita-se, a concessão do adicional de insalubridade ou
periculosidade é condicionada à elaboração de laudo pericial apontando no sentido de que o servidor labora em condições insalubres ou
perigosas.
Deve, portanto, existir lei específica, no âmbito do Estado e Municípios, prevendo a gratificação, os percentuais, e as atividades perigosas e/ou
insalubres, para que os servidores façam jus ao recebimento, respeitando o princípio da legalidade.
Sobre o tema, os Tribunais da federação já se pronunciaram, a saber:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR-CERCEAMENTO DE DEFESA- AFASTADA. MÉRITO- SERVIDOR
MUNICIPAL-MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIDO E
IMPROVIDO Não há cerceamento de defesa quando a prova pleiteada é desnecessária para o julgamento da lide. Tendo em vista que não
existe lei específica em vigor regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade, não há como concedê-lo, em obediência ao
princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está vinculada, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.
(Apelação Cível nº 0800786-47.2019.8.12.0030, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS, Relator: Odemilson
Roberto Castro Fassa. Julgado em 29.04.2020)
EMENTA - APELAÇÃO CIVIL, ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE AGUA SANTA.
CARGO DE MOTORISTA. LEI MUNICIPAL Nº 662/2001 (ALTERADA PELA LM Nº1113/200) E LEI MUNICIPAL Nº 482/1997. LAUDO PERICIAL.
INEXISTÊNCIA DE AGENTES INSALUBRES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70080325483, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado
em 29/05/2019).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MÉRITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - HORAS EXTRAS, INTERVALO INTRAJORNADA E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REGIME DE ESCALA DE REVEZAMENTO - JORNADA DE TRABALHO DE 12X36 - COMPENSAÇÃO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11 DO
NCPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMS; Apelação n. º 0800009-38.2014.8.12.0030 - Brasilândia; 5ª Câmara Cível; Rel. Des.
Júlio Roberto Siqueira Cardoso; j: 06/06/2017; p: 09/06/2017)
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL - ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS - HORAS EXTRAS - UNIFORME - LEI MUNICIPAL 4520/2007 - ADICIONAL DE
OPERAÇÕES ESPECIAIS - APELO IMPROVIDO. A Lei Municipal nº 4520/2007, prescreve em seu artigo 37 que "o adicional de operações
especiais retribuirá peculiaridades do cargo, em especial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desgaste físico-mental
decorrente da execução de trabalhos de escalas de serviço, os deslocamentos constantes no cumprimento de tarefas, bem como o trabalho
externo e em horários irregulares". Para ter direito ao adicional de periculosidade, imprescindível lei que o regulamente. (TJMS; Apelação n.
0845107-02.2015.8.12.0001 - Campo Grande; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; j: 16/05/2017; p: 17/05/2017)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
REGULAMENTADORA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMAS DA CLT - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora
instituído, enquanto não regulamentado, não é devido pela Administração Pública o pagamento do adicional de insalubridade, tendo
em vista o princípio da estrita legalidade. (TJMS; Apelação n. 0002978-78.2008.8.12.0027 - Batayporã; 5ª Câmara Cível; Rel. Des. Sideni
Soncini Pimentel; j: 14/03/2013; p: 20/03/2013)
Assim sendo, ante a inexistência de disposição na legislação municipal acerca da verba pretendida pelo reclamante, não é possível compelir o
Município a realizar tal pagamento.
Realça-se, conforme já afirmado anteriormente, que os motoristas de ônibus escolares são servidores públicos submetido ao regime estatutário,
razão pela qual não se admite a invocação analógica da CLT para a concessão de vantagem remuneratória, tendo em vista o princípio da
legalidade que rege os atos da Administração Pública (art. 37, CF), o qual norteia sua conduta aos termos, limites e condições impostas pela lei.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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
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outras providências que julgarem pertinentes.
Comunique-se, por e-mail, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 25 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 10/2019/PJA-MPPI (SIMP 000040-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: Sebastião José Pereira de Alencar
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 10/2019 (Simp nº 000040-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado com o objetivo de apurar as informações contidas no relatório de acompanhamento familiar da idosa Andrelina
Pereira de Alencar (80 anos), na qual é vítima de maus-tratos pelo seu filho Sebastião José Pereira de Alencar.
Após o envio de Relatórios de Acompanhamento Familiar pela Equipe Técnica do CREAS de Angical do Piauí/PI, requisitou-se da Delegacia de
Polícia Civil de Amarante/PI, através do Ofício nº 107/2018/PJA de 14.12.2018, a abertura de Procedimento Investigatório Policial visando
apurar suposto crime de ameaça (art. 147 do CPB) cometido por Sebastião José Pereira de Alencar relativo ao Boletim de Ocorrência nº
193728.0001136/2018-87.
Em seguida, determinou a Expedição de Ofício ao CREAS de Angical do Piauí (Ofício nº 106/2018/PJA de 10,12,2018) solicitando com
urgências as seguintes diligências: 1. colher as declarações da Senhora Conceição de Maria Pereria de Alencar quanto ao interesse da mesma
em receber sua mãe para lhe prestar os devidos cuidados e ser verificado se tal interesse atende ao melhor interesse da pessoa idosa envolvida;
2. Realizar visita na casa onde mora a Sra. Andrelina Pereira de Alencar, em pelo menos três dias diferentes, realizando estudo social, coletando
as seguintes informações: a Sra. Andrelina é interditada? Quem toma cuidado? Como se alimenta? Precisa de medicamentos e estão sendo
tomados? Colher depoimento da própria Sra. Andrelina Pereira de Alencar; 3. Quais outros familiares (com qualificação completa) da Sra.
Andrelina Pereira de Alencar têm interesse em acolhê-la (sendo verificado se tal acolhimento atende ao melhor interesse da pessoa idosa
envolvida?
Acostado novo Relatório do CREAS, concluiu que: "a senhora Andrelina encontra-se em situação de negligência, e que os filhos não contribuem
de maniera positiva para que a mesma saia dessa situação. Durante esse período de acompanhamento, a equipe técnica do CREAS não
percebeu evolução nos cuidados com a idosa. As denúncias e o conflito familiar vêm aumentando, onde o responsável, senhor Sebastião, não
tem comprometimento com os cuidados necessários à idosa e a filha, senhora Conceição, se nega a se responsabilizar pelos cuidados da
senhora Andrelina. Ressaltamos que, devido a situação conflituosa entre os irmãs, nenhum parente com interesse em acolher a idosa foi
encontrado".
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 87.
Ato contínuo (FLS. 88/96), este Órgão Ministerial realizou consulta junto ao sistema ThemisWeb (TJPI) e verificou que o respectivo Inquérito
Policial nº 0.000.008.310/2019 remetido ao Poder Judiciário na data de 27/09/2019 e autuado sob o nº 0000283-41.2019.8.18.0079, sendo que
na data de 19.11.2019, o Ministério Público ofereceu DENÚNCIA em desfavor de SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA DE ALENCAR, nos seguintes
termos:
(...)
DO ESCORÇO FÁTICO
1. Segundo consta do incluso repositório policial, que o presente inquérito foi instaurado a partir de relatórios da Assistência Social do Município,
os quais noticiam sobre maus tratos sofridos pela vítima Andrelina Pereira de Alencar, idosa com aproximadamente 80 (oitenta) anos, acometida
de "Alzheimer".
2. Consta que SEBASTIÃO, filho da vítima, reside com esta e controla sua renda financeira. Ademais, deixa-a tolhida de cuidados básicos e
necessários como higiene, boa alimentação e tratos com a saúde.
3. Não obstante, verificou-se nos pertinentes relatórios de acompanhamento familiar às fls.08/12, que a vítima é negligenciada ao ponto de
passar fome, tendo que ser alimentada através de doações, além de ficar sem energia elétrica em sua residência, por falta de pagamento por
parte do réu.
4. Assim sendo, os indícios de materialidade e autoria, ao término do trabalho investigativo policial, apresentam-se suficientemente fortes,
especialmente pelos depoimentos testemunhais para o oferecimento de pronunciamento delatório em desfavor do inculpado.
DO TIPO PENAL A SER APLICADO
5. A conduta do denunciado acima identificado está perfeitamente subsumida ao tipo penal preconizado no art. 99 da Lei nº 10.741/2003. 6. No
caso em tela, é indubitável que o réu agiu de forma plena e consciente, tendo total domínio do fato ilícito. Ele, deliberadamente, atenta contra a
renda financeira da ofendida e a deixa tolhida dos cuidados básicos e necessários de higiene, saúde e alimentação.
CONCLUSÃO
7. Diante de todo exposto e de tudo o mais quanto dos autos consta, o Ministério Público do Estado do Piauí requer:
7.1 - seja recebida a denúncia em desfavor de SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA DE ALENCAR, devendo ele responder pelo crime capitulado no art.
99 da Lei n°10.741/03;
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que a Autoridade Policial (Delegacia de Polícia Civil de Amarante/PI) se incumbiu de
encaminhar o respectivo Inquérito Policial nº 0.000.008.310/2019 que ensejou o oferecimento de sobredita DENÚNCIA (autos nº 000028341.2019.8.18.0079) em face do acusado Sebastião José Pereira de Alencar (filho da idosa).
Ademais, referida idosa vem sendo acompanhada pelo órgão assistencial do Município de Angical do Piauí (Centro de Referência Especializado
de Assistência Social). Contudo, necessário se faz a abertura de Procedimento Administrativo visando acompanhar a atuação de referido Órgão
Assistencial, haja vista que referida idosa ainda se encontra em situação de risco social e direitos violados.
Nesse passo, o Ministério da Cidadania (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas), define a atuação do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) como unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, vejamos:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas
famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar
outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias.
É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços
da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no Creas também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à
família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.
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O cidadão também pode ser encaminhado ao Creas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público).
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP,
determinando, desde logo, a abertura de Procedimento Administrativo para acompanhar o atendimento assistencial da idosa Andrelina Pereira
de Alencar (80 anos), bem como a adoção de outras medidas pertinentes ao caso, a teor do art. 8º, inc. IV, Res. CNMP n°174, de 04/07/2017, e
nos termos do art. 74, V do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01 de Outubro de 2003).
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 29 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 07/2019/PJR-MPPI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI (HERMES TEIXEIRA NUNES JÚNIOR)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição.
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 07/2019/PJR-MPPI (SIMP 001376-170/2019) instaurado no âmbito desta
Promotoria de Justiça em face da Prefeitura Municipal de Regeneração/PI visando apurar ocorrência de utilização de recursos públicos, por parte
da Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, para realização de festas e shows artísticos, em especial o marcado para o dia 02/12/2019.
É fato público e notório que está marcada para o dia 02.12.2019 a festa em alusão aos 137 (cento e trinta e sete) anos de emancipação política
do Município de Regeneração/PI em praça pública da cidade, onde está prevista a apresentação de show com bandas reconhecidas regional e
nacionalmente ("Desejo de Menina", "Forró Bandido" e "Xenhenhem"), na pendência de quitação - parcial ou integral - dos salários de agentes
públicos municipais diversos (efetivos, comissionados, contratados temporários e inativos), atrasos esses admitidos pelo próprio Município em
questão, pois tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça procedimento extrajudicial cujo objeto é a existência de débitos salariais de
servidores públicos do município de Regeneração/PI (Inquérito Civil Público nº 01/2019/PJR-MPPI - Simp 000010 -170 /2018).
Também que é fato público e notório que diversas obrigações legais e constitucionais imprescindíveis em áreas sensíveis e prioritárias no
Município de Regeneração/PI não estão sendo executadas e adimplidas, sob o argumento de que o ente municipal não possui recursos
financeiros, exemplo: Notícia de Fato nº 06/2019/PJR-MPPI (Simp 000600-170.2019); Inquérito Civil Público nº 01/2019/PJR-MPPI (Simp 000010
-170 /2018); Inquérito Civil Público nº 05/2019/PJR-MPPI (Simp 000002-170/2018) - Processo nº 0800429-79.2019.8.18.0069; Inquérito Civil
Público nº 03/2019/PJR-MPPI (Simp 000016-170/2018) - Processo nº 0800137-94.2019.8.18.0069; Procedimento Administrativo nº 02/2018/PJRMPPI (Simp 00033-170/2018) - Processo n° 0800075-54.2019.8.18.0069; Procedimento Administrativo nº 04/2019/PJR-MPPI (Simp 001166170/2019), dentre outros procedimentos extrajudiciais, tendo alguns destes já ensejado a propositura de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme
número dos processos supracitados, e, no entanto, contrariadamente, neste momento, revela haver valor substancial para patrocinar festa no
Município, conforme cópia de banner da divulgação do evento e vídeo públicitário da Banda Desejo de Menina (ver documentação de fls. 06/24).
Diante da situação noticiada, este Órgão Ministerial expediu a RECOMENDAÇÃO Nº 09/2019/PJR-MPPI (ver documentação de fls. 31/33) ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Regeneração, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, recomendando a NÃO UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO MUNICÍPIO, especialmente em festas e shows, dentre eles o marcado para o dia 02.12.2019 em alusão aos 137 (cento e trinta
e sete) anos de emancipação política do Município de Regeneração/PI, estando prevista a apresentação de show com bandas reconhecidas
regional e nacionalmente ("Desejo de Menina", Forró Bandido" e "Xenhenhem"), bem como no PERÍODO NATALINO, REVEILLON e FESTEJOS
DE SÃO GONÇALO, este previsto para ocorrer entre os dias 01 a 10 de Janeiro do ano de 2020, uma vez estando pendente de quitação - parcial
ou integral - os salários de agentes públicos municipais diversos (efetivos, comissionados, contratados temporários e inativos), bem como na
pendência de diversas obrigações legais e constitucionais imprescindíveis em áreas sensíveis e prioritárias no Município de Regeneração/PI.
Pois bem, o gestor do Município de Regeneração/PI, por meio do Ofício nº 316/2019/PJR-MPPI (ver documentação de fls. 40/41), tomou ciência
da RECOMENDAÇÃO Nº 09/2019/PJR-MPPI, na data de 20 de Novembro de 2019, através do Secretário de Administração, Sr. Filipe Sousa
Teixeira Nunes, do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luis Alberto Pinheiro Leal Nunes e do Procurador do Município, Sr. Francisco Felipe
Sousa Santos - OAB/PI nº 7.949.
Ocorre que, na data de 25 de Novembro de 2019, antes mesmo de exaurir o prazo previsto para infomar acerca do acolhimento ou não de
referida Recomendação, o Município emitiu nota de esclarecimento, no qual foi publicada no Portal de Notícias "CANAL 121", conforme pode ser
verificado por meio do seguinte link: (https://www.canal121.com.br/noticia/9394/prefeitura-de-regeneracao-garante-show-em-comemoracao-aos137-anos-do-municipio-no-proximo-dia-02-de-dezembro), bem como cópia acostada aos autos às fls. 52/55, confirmando a realização das
festividades marcadas para o dia 02.12.2019, vejamos:
"NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura Municipal de Regeneração vem a público prestar o seguinte esclarecimento: Que o portal Canal 121 se equivocou com a notícia que
foi publicada que não haveria mais os eventos de comemoração ao aniversário da cidade no dia 02/12/19.
Em nota o portal afirmou que as comemorações não aconteceriam por falta de pagamentos dos funcionários, porém, a prefeitura garante que não
tem nenhum salário em atraso e que o evento acontecerá através de uma emenda do deputado Wilson Brandão.
PREFEITURA DE REGENERAÇÃO"
Não satisfeito (ver documentação de fls. 57), publicou em sua rede social "FACEBOOK"
(https://www.facebook.com/search/top/?q=prefeitura%20municipal%20de%20regenera%C3%A7%C3%A3o%20%20piau%C3%AD&epa=SEARCH_BOX) nota de esclarecimentos afirmando a ocorrência das festividades, vejamos:
"A Prefeitura Municipal de Regeneração vem a público prestar o seguinte esclarecimento: Que o portal GP1 se equivocou com a notícia que foi
publicada que não haveria mais os eventos de comemoração ao aniversário da cidade no dia 02/12/19.
Em nota o portal afirmou que as comemorações não aconteceriam por falta de pagamentos dos funcionários, porém, a prefeitura garante que não
tem nenhum salário em atraso e que o evento acontecerá através de uma emenda do deputado Wilson Brandão."
Noutro giro (ver documentação de fls. 50), em consulta ao diário oficial dos municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/), constatou-se a
existência da publicação do CONTRATO Nº 048/2019 relativo ao procedimento INEXIGIBILIDADE Nº 014/2019, cujo objeto é a contratação da
atração artística XENHENNHEM para Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo como fonte de
r e c u r s o
o
F P M / I C M S / R E C U R S O S
P R Ó P R I O S .
http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/3948/DM_3948_281_Regeneracao_Licitacao_Inexigibilidade_014Página 31
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19_(2)_Errata_Contrato_pag_98.pdf.
Instado a se manifestar, o Município de Regeneração/PI, por meio do Sr. Prefeito, Hermes Teixeira Nunes Júnior (ver documentação de fls. 79),
através do Ofício nº 173/2019 - GABPREF, informou que acatava a presente Recomendação nº 09/2019/PJR-MPPI, mas esclareceu "que o
evento de comemoração alusiva aos 137 anos de emancipação política do Município de Regeneração é uma parceria com Governo do Estado do
Piauí, através de emenda parlamentar, o único curso que a administração terá será da banda "Xenhenhem", cujo valor da contratação foi de R$
12.000,00 (doze mil reais), valor este já pago dessa comemoração, todo o curso restante do evento será de responsabilidade do Governo do
Estado do Piauí." (grifo nosso)
Ocorre que, segundo apurado pelo Ministério Público, o Município de Regeneração vem constantemente opondo a falta de verbas pública para
dar cumprimento às obrigações que lhe competem em áreas prioriárias da gestão pública, conforme pode ser comprovado através das
documentações acostada aos autos às fls. 08/29 e fls. 43/45, bem como por outros motivos que será apontado ao longo desta inicial.
Ademais, em homenagem ao princípio da razoabilidade, não é aceitável a "gastança" de recurso público em eventos festivos, ao lado da
existência do inadimplemento de obrigações imprescindíveis em áreas sensíveis e prioritárias do Município de Regeneração/PI, sendo certo que
a SUBSISTÊNCIA DOS SERVIDORES É MAIS IMPORTANTE QUE O FOMENTO DE FESTAS, fazendo-se necessária a proteção do direito aos
alimentos dos servidores, e ao mesmo tempo, a lisura administrativa.
Nesse sentido, é de se registrar que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça Inquérito Civil Público nº 01/2019/PJR-MPPI (Simp 000010170/2018) instaurado a partir da conversão do Procedimento Preparatório nº 03/2018/PJR-MPPI, a fim de continuar a apuração das
irregularidades quanto ao atraso de salário dos funcionários lotados no Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal Nunes, Município de
Regeneração/PI.
Diferente do que é noticiado pelo Prefeito Municipal na imprensa local e em sua rede social, as provas de que o Município não está adimplindo a
citada obrigação são patentes, conforme documentos de fls. 09/12.
Assim, considerando o existente nos autos, ajuizou-se a respectiva AÇÃO CIVIL PÚBLICA INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA (AUTOS Nº 0800550-10.2019.8.18.0069) em face do MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI, pessoas jurídica de direito
público interno, representado pelo Prefeito Municipal, com sede na Praça São Gonçalo, 217-B - Centro, Regeneração/PI, 64.490-000. CNPJ nº
06.554.943/0001-42, e HERMES TEIXEIRA NUNES JÚNIOR, atual Prefeito de Regeneração/PI, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº
526.279-SSP/PI e CPF nº 274.160.893-87, com domicílio na Praça São Gonçalo, nº 157, em Regeneração/PI.
Em seguida, por meio do Despacho de fls. 113, determinou-se: "(a) Envio, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de toda e qualquer documentação
relativa a emenda parlamentar do Deputado Estadual Wilson Brandão, informada pelo Município como sendo a fonte de recurso utilizada para
pagamento do evento do aniversário da cidade marcado para 02.12.2019, bem como a comprovação da transferência dos recursos ao erário
municipal; (b) Sejam encaminhados, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Ministério Público todos os procedimentos licitatórios referentes ao
evento em comento (contratação de bandas, serviços de locação de estrutura, equipamentos e mão de obra especializada a serem utilizados no
evento...), bem como toda e qualquer transferência financeira realizada pela Prefeitura Municipal de Regeneração/PI aos contratados, por
ocasião de seus contratos, devendo, ainda, especificar a origem dos recursos utilizados; (c) Seja oficiado o Secretário Municipal de Finanças ou
outra pessoa que detenha tais atribuições para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, remeter vias impressas das folhas de pagamento referentes ao
ano de 2017 até a presente data que apresentem pendências de pagamento de salários com a especificação de quais funcionários já foram
pagos e aqueles que ainda não o foram, não deixando de indicar aqueles exonerados com pendência de pagamento".
Resposta parcial do Município às FLS. 119/155.
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO - FLS. 157/158.
Juntada aos autos do AGRAVO REGIMENTAL - AUTOS nº 0715733-26.2019.8.18.000 - vide fls. 164/175.
EIS O RELATÓRIO.
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA INIBITÓRIA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (AUTOS Nº 0800550-10.2019.8.18.0069), conforme documentação acostada aos autos às FLS. 83/94.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda judicial
(Processo nº 0800598-32.2020.8.18.0069) 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).
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 e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 20 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2016/PJR-MPPI (SIMP 000801-170/2020)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representados: Eduardo Alves Carvalho (Ex-Prefeito); Marilene Pereira de Carvalho (Ex - Secretária Municipal de Educação); e Antão
Ferreira da Silva Filho (Ex - Secretário Municipal de Saúde).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição,
Cuidam os autos de Inquérito Civil Público nº 01/2016/PJR-MPPI, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Piauí com o objetivo de apurar
ocorrência de irregularidades na movimentação financeira das contas bancárias nº 14.044-9 (FUNDEB) e nº 15.722-8 (FNS BLATB), em especial,
transferências online para contas de livre movimentação sem as devidas justificativas no município de REGENERAÇÃO/PI, na gestão de
Eduardo Alves Carvalho.
Em sendo expedido ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (fls. 1638), requisitando do relator que encaminhasse a este Órgão
Ministerial referente às movimentações financeiras das contas bancárias nº 14.044-9 (FUNDEB) e nº 15.722-8 (FNS BLATB) no município de
Regeneração/PI, exercício financeiro de 2012, constante dos autos do Processo TC-E no 48.980/12, o relatório posterior ao contraditório, o
parecer do MP e o julgamento, fora encaminhada por aquela Corte a esta Promotoria a documentação de fls. 1640/1657.
Em 26 de Fevereiro de 2016, os autos foram encaminhados ao Setor de Perícia Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, em Teresina/PI, a
fim de acompanhar a destinação dos recursos do FUNDEB e do FNS BLATB de acordo com a documentação acostada, elaborando o respectivo
relatório, dele constando a informação, dentre outras que se fizeram pertinentes, se houve desvio de recursos.
Retorno dos autos em 19.11.2019.
Conforme certidão de FLS. 1673: "o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO foi devidamente registrado no Sistema Integrado do Ministério Público
do Estado do Piauí - SIMP, sob o nº 000801-170/2020; Por ocasião da pandemia, o curso dos prazos em procedimentos físicos do Ministério
Público se encontrava suspenso entre os dias 15.03.2020 a 09.08.2020.(Ato PGJ nº 995/2020 e posteriores); Transcorreu o prazo previsto para
tramitação deste Procedimento".
Em seguida (FLS. 1676/1684), acostou-se aos autos cópia dos Ofícios encaminhados a Coordenadoria de Perícia Técnica da Procuradoria Geral
de Justiça, em Teresina/PI (Ofício nº 21/2016; Ofício nº 25/2017; Ofício nº 37/2017; Ofício nº 48/2018; Ofício nº 259/2018; Ofício nº 228/2019).
Por fim (FLS. 1686/1704), este Órgão Ministerial realizou diligência junto ao site da Justiça Federal, no qual constatou a existência do Processo
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N° 1000999-03.2017.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL, cujo objeto de tais autos se trata do mesmo objeto de sobredito ICP.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O tema em lume é igualmente alvo da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MPF perante a Justiça Federal - AUTOS Nº 100099903.2017.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N 01/2016 já é objeto de AÇÃO CIVIL
PÚBLICA proposta pelo MPF junto a Justiça Federal - AUTOS Nº 1000999-03.2017.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL, encontrando-se em
tramitação, conforme documentação acostada aos autos (FLS. 1686/1704).
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA pelo MPF (Processo nº
1000999-03.2017.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL), aplicando 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 fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior 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 Promoção de Arquivamento e
documentos acostados aos autos às FLS. 1686/1704.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção de Defesa do Patrimônio Público - CACOP cópia
desta decisão e documentos acostados aos autos às FLS. 1686/1704.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 16 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2019/PJR-MPPI (Simp nº 000010-170/2018)
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí
Requerido: Município de Regeneração/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição.
Trata-se de inquérito Civil Público nº 01/2019/PJR-MPPI instaurado a partir da conversão do Procedimento Preparatório nº 03/2018/PJR-MPPI, a
fim de continuar a apuração das irregularidades quanto ao atraso de salário dos funcionários lotados no Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal
Nunes, município de Regeneração/PI.
De início (fls. 77/78), foi requisitado ao Prefeito Municipal, Dr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, e à Diretora do Hospital Municipal, Sra. Maria da
Cruz de Neiva Moura, que regularizasse o pagamento dos salários atrasados referente aos meses de Julho a Dezembro/2017 e Junho a
Julho/2018 dos funcionários pagos com recursos advindos do Estado do Piauí (Folha da Municipalização), pois, ao tempo da solicitação não
havia informações de que também os funcionários pagos com recursos do município (Folha do Município) se encontravam atrasados, este só
identificado ao final da apuração.
Transcorrido o prazo sem manifestação, foi expedido ofício à Diretora do Hospital Municipal a fim de que informasse a esta Promotoria de Justiça
os meses em atraso referente aos funcionários pagos com recursos advindos do Estado do Piauí, bem como encaminhasse os nomes dos
respectivos funcionários, endereço e documentos pessoais. No entanto, a Diretora do Hospital permaneceu inerte.
Visando instruir o procedimento (fls. 84/94), fora juntado aos autos o Ofício nº 2910/2018/SESAPI/GAB, contendo informações referentes a
Ordens Bancárias realizadas no período de 16 de Março de 2017 a 09 de Junho de 2018 oriundos da Secretaria de Estado da Saúde - SESAPI
repassados ao Hospital Municipal de Regeneração/PI, equivalente a R$ 975.889,84 (novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e oitenta e quatro centavos).
Em vista das informações acima, foi solicitado ao Hospital Municipal, por meio do Oficio nº 359/2018 (fls. 97), a Prestação de Contas de todos os
valores repassados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI, a partir do janeiro de 2017 até o período requisitado,
especificando a destinação dada.
Conforme solicitação (fls. 99/168), a Diretora do Hospital encaminhou a relação dos repasses feitos pela SESAPI ao Hospital Municipal,
confirmando o que já fora informado pela SESAPI, bem como enviou cópia de extratos bancários como prova da destinação de referidos
recursos.
Ao analisar referida documentação, constatou-se que a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI destinou ao Hospital
Municipal de Regeneração, entre Março/2017 a Junho/2018, valor equivalente a R$ 975.889,84 (novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Ocorre que, o Município mesmo recebendo tais recursos durante o período acima citado, continuou mantendo o pagamento de seus servidores
atrasados, o que não se justifica, haja vista que o Hospital Maria de Lourdes Leal Nunes possui a sua gestão municipalizada, cabendo ao Poder
Público Municipal gerir tal nosocômio, estando dentre as suas atribuições o pagamento dos servidores ali lotados (ver documentação de fls. 66/73
e fls. 2720/2733).
Por esse motivo, o Ministério Público Estadual requisitou à Diretora do Hospital Municipal, Sra. Maria da Cruz de Neiva Moura, o envio das
seguintes informações: a) A relação de todos os funcionários já contratados pelo Hospital Municipal, a partir de janeiro de 2017, especificando o
cargo e a função de cada um, bem como o envio da respectiva documentação que comprovasse o vínculo com a administração pública, assim
como o Livro de Ponto de 2017/2018; b) O envio do Organograma Completo, devendo justificar a necessidade de cada funcionário para cada
cargo, destacando a sua quantidade e a jornada semanal.
Em resposta a requisição acima (fls. 175/2.451), a Diretora do Hospital Municipal de Regeneração/PI encaminhou a documentação
correspondente, porém não justificou a necessidade da contratação de cada funcionário para cada cargo, evidenciando, com base na
análise aos documentos constante do presente procedimento, que o Município de Regeneração/PI contratou quantidade de funcionários acima
do necessário, gerando o atraso no pagamento dos salários dos funcionários ali lotados.
Em seguida (fls. 2453/2454), foi requisitado à Diretora do Hospital Municipal que informasse os meses em que se encontravam atrasados os
salários dos funcionários de sobredita Instituição, indicando a quantidade de servidores em tal situação e seu respectivo vínculo (Estado
(Municipalização) e Município).
Em cumprimento à requisição ministerial (fls. 2458/2463), na data de 22 de Novembro de 2018 este Parquet recebeu as seguintes informações:
1) Os funcionários pagos com recursos advindos do Estado (HPP) encontram - se com seus salários atrasados referente aos meses de
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Julho a Dezembro/2017 e Junho a Outubro/2018; e 2) Os funcionários pagos com recursos advindos do Município encontram-se com seus
salários atrasados referente aos meses de Julho a Outubro/2018.
Diante de tamanha ingerência, o Ministério Público buscando mais uma vez solucionar tal situação pela via extrajudicial, na data de 12 de
Dezembro de 2018, expediu RECOMENDAÇÃO Nº 07/2018/PJR/MPPI ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Regeneração, Hermes
Teixeira Nunes Júnior, e à Diretora do Hospital Municipal de Regeneração, Maria da Cruz de Neiva Moura, para que, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, regularizassem o pagamento dos funcionários do Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal Nunes, tanto os da
Municialização quanto os do Município, ressaltando que o não acatamento da Recomendação implicaria a adoção das medidas legais
necessárias para assegurar o seu cumprimento.
Em decorrência de tal ato ministerial, os requeridos foram expressa e pessoalmente advertido dos seguintes efeitos das recomendações
expedidas pelo Ministério Público:
(a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
(c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e,
(d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
No entanto, transcorrido o prazo estabelecido, os requeridos não acataram a recomendação ministerial, mantendo os salários dos servidores em
atraso.
Em momento posteior, na data de 08 de Fevereiro de 2019, compareceu nesta Promotoria de Justiça a Sra. Maria de Jesus de Lima - CPF
nº 240.745.193-72, funcionária do Hospital Municipal de Regeneração (Folha da Municipalização), informando que, na época, estava com 13
(treze) meses de salário atrasado referente a Julho a Dezembro/2017, Agosto a Dezembro/2018 e Janeiro/2019, bem como afirmou que todos os
funcionários da folha da Municipalização (pagos com recursos repassados pelo Estado do Piauí) encontravam-se na mesma situação, bem como
os funcionários pagos com recursos advindos do município (Certidão de fls. 2489).
Em sendo novamente oficiado (fls. 2488), o Município informou que: "em relação à situação financeira do Hospital Municipal Maria de Lourdes
Leal Nunes, estamos tomando todas as medidas necessárias para sua regularização, acontece que o Estado do Piauí está causando um caos
financeiro com os atrasos de repasses da municipalização." (ver documentação de fls. 2495/2554).
Em seguida, fora acostado aos autos cópia de alguns contracheques disponibilizados pelos funcionários pagos com recursos do Estado do Piauí
- vides fls. 2746/2826.
Em 14 Janeiro do corrente ano, foi requisitado à atual Diretora do Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal Nunes que encaminhe a esta
Promotoria de Justiça planilha contendo a relação de todos os servidores que se encontram com seus salários em atraso, sejam eles pagos com
recursos advindos do Governo do Estado (SESAPI) do Município de Regeneração, nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e do corrente ano.
Em resposta, a Diretora do Hospital Municipal de Regeneração encaminhou AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO EM ATRASO, referente aos meses: 2018 (Outubro; Novembro; Dezembro) e 2019 (Janeiro; Fevereiro; Março), assim como AS
FOLHAS DE PAGAMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO (servidores pagos com recursos repassados pelo Governo do Estado-SESAPI): 2017
(Agosto; Setembro; Outubro; Novembro; Dezembro), 2018 (Agosto, Setembro, Outubro e Novembro) e 2019 (Novembro e Dezembro).
As provas do inadimplemento são patentes, conforme documentação acostada aos autos às FLS. 2907/2944.
Por fim, acostou-se aos autos cópia da AÇÃO CIVIL PÚBLICA INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada
em 27.11.2019 - autos nº 0800550-10.2019.8.18.0069, e demais documentos: DECISÃO LIMINAR; DECISÃO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR e
AGRAVO REGIMENTAL, este interposto pelo Ministério Público do Estado do Piauí.
Referidos autos abrange o objeto da presentação ação, haja vista que o procedimento em questão tem o mesmo objeto do PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO Nº 07/2019/PJR-MPPI (SIMP 001376-170/2019) que ensejou o ajuizamento de sobredita ACP, porém mais antigo e específico.
Assim, sobredita Ação Civil Pública revela-se como instrumento deste Parquet na tentativa de solucionar impasse administrativo, que pode
redundar em sérios prejuízos à municipalidade, haja vista a realização de festa em alusão aos 137 (cento e trinta e sete) anos de emancipação
política do Município de Regeneração/PI, ao lado da situação de descalabro administrativo (atraso de salários dos servidores públicos
municipais), consubstanciada na omissão do ente municipal, o que caracteriza ofensa direta a direito encartado no rol dos direitos e garantias
fundamentais constantes na Constituição Federal.
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 0800550-10.2019.8.18.0069), com o objetivo de compelir o Município de Regeneração abster de REALIZAR
QUALQUER EVENTO FESTIVO no final deste ano de 2019, notadamente, o evento marcado para o dia 02/12/2019 em comemoração aos
137 (cento e trinta e sete) anos de emancipação política do Município de Regeneração/PI, estando prevista a apresentação de show com
bandas reconhecidas regional e nacionalmente ("Desejo de Menina", Forró Bandido" e "Xenhenhem"), bem como no PERÍODO NATALINO e no
REVEILLON, e durante todo o ano de 2020, como nos FESTEJOS DE SÃO GONÇALO, previsto para ocorrer entre os dias 01 a 10 de Janeiro
do ano de 2020, no CARNAVAL DE 2020 e em outras festas, SEM QUE, ANTES, SE COMPROVE, perante este Juízo, o integral
pagamento e adimplemento das folhas salariais de todo o funcionalismo público municipal (efetivos, comissionados, contratados
temporários e inativos), sob pena de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), penalidade esta que deve incidir
cumulativamente, tanto junto ao Erário Municipal, como junto ao patrimônio pessoal do exercente do cargo de Prefeito Municipal, sem
prejuízo do possível cometimento de crime de desobediência por este, em razão da natureza alimentar do direito que ora se pleiteia e dos
prejuízos continuamente causados aos serviços públicos, e sendo possível à reversibilidade antecipatória, ainda que antecipados os efeitos finais
da tutela a ser mantida no mérito.
Ademais, NO MÉRITO de referida ação, este Órgão Ministerial manifestou nos autos requerendo o que se segue:
(...)
O recebimento desta Inicial e autuação juntamente com os documentos que a acompanham, determinando-se a citação do MUNICÍPIO DE
REGENERAÇÃO/PI e HERMES TEIXEIRA NUNES JÚNIOR, para, querendo, responderem à demanda, dentro do prazo legal, sob pena de
decretação da sua revelia e admissão da veracidade das alegações constantes desta inicial;
O processamento da presente ação, sob o rito ordinário, previsto no NCPC;
Requer que seja acostada aos autos pelo Município toda e qualquer documentação relativa a emenda parlamentar do Deputado
Estadual Wilson Brandão, informada pelo Município em nota de esclarecimento constante dos autos (fls. 52/57) como sendo a fonte de
recurso utilizada para pagamento do evento do aniversário da cidade marcado para 02.12.2019, bem como a comprovação da
transferência dos recursos ao erário municipal;
Requer, outrossim, sejam encaminhados a este Juízo pelo ente público réu todos os procedimentos licitatórios referentes ao evento em
comento (contratação de bandas, serviços de locação de estrutura, equipamentos e mão de obra especializada a serem utilizados no
evento...), bem como toda e qualquer transferência financeira realizada pela Prefeitura Municipal de Regeneração/PI aos contratados,
por ocasião de seus contratos, devendo, ainda, especificar a origem dos recursos utilizados;
Requer, ainda, que seja oficiado o Secretário Municipal de Finanças ou outra pessoa que detenha tais atribuições para remeter vias
impressas das folhas de pagamento referentes ao ano de 2017 até a presente data que apresentam pendências de pagamento de
salários e daqueles supervenientes da efetivação da medida cautelar com a especificação de quais funcionários já foram pagos e
aqueles que ainda não o foram, sob pena de crime de desobediência;
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A procedência do pedido inicial, confirmando a tutela de urgência antecipada requestada, condenando o Município de Regeneração/PI a se
abster de REALIZAR QUALQUER EVENTO FESTIVO sem que, antes, COMPROVE, perante este Juízo, o INTEGRAL PAGAMENTO E
ADIMPLEMENTO das FOLHAS SALARIAIS de TODO O FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL, bem como a regularização das demais
situações acima expostas, fixando-se, para tanto, multa-dia no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser imputada cumulativamente, para
cada um dos réus, devendo, ocorrendo tal situação, serem tomadas as medidas cabíveis exortadas preliminarmente;
Registe-se que a propositura de nova AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA geraria o incidente da litispendência, esta caracterizada através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas
partes, causa de pedir e pedido, como determina o art. 337, §1º e 2º do CPC.
Contudo, 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 0800550-10.2019.8.18.0069) buscando o integral pagamento e adimplemento das folhas salariais de todo o funcionalismo
público municipal referente ao ano de 2017 até a presente data, que apresentam pendências de pagamento de salários, 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 Combate à Corrupção de 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. Cumpra-se.
Regeneração/PI, 16 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019/PJR-MPPI (SIMP 000360-231/2019)
Requerente: ELVANICE PEREIRA DE SOUSA FROTA GOMES
Requerido: ELISLETH DE SOUSA HELAL
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 09/2019 (Simp nº 000360-231/2019), instaurado com o objetivo de apurar suposta violação de direitos
de pessoa idosa (Elisa de Sousa Helal) no Município de Angical do Piauí.
O procedimento teve origem a partir de reclamação (FLS. 06/07) formulada por Elvanice Pereira de Sousa Frota Gomes (irmã da idosa).
De início (fls. 11), o Ministério Público requisitou da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angical do Piauí que fosse
encaminhado relatório social minucioso sobre as condições em que vive a idosa Elisa de Sousa Helal.
Em atendimento a requisição ministerial, a Equipe Técnica do CREAS de Angical do Piauí-PI encaminhou o respectivo relatório acompanhado de
documentos - vide fls. 15/29.
Conforme consta em referido relatório, "evidenciou-se através da visita domiciliar, que a família possui os vínculos afetivos presentes, que
a idosa está em acompanhamento médico e não há sinais de maus tratos. Para tanto, o que foi percebido é que a grade existente no
quarto da idosa foi uma maneira de controlar as crises de agressividade, pois os mesmos não sabem lidar com a situação. Foi
percebido, ainda, que a responsável não entende a existência da grade como uma violação de direito e que a mesma já apresenta saúde
frágil e, por isso, está à procura de um Cuidador para auxiliá-la. Com base no exposto e o prazo determinado pelo Ministério Público para a
realização do estudo social, não foi possível chegar a um parecer conclusivo, pois é necessário tempo para acompanhamento da real situação.
Assim, sugerimos que a equipe técnica do CREAS, bem como a equipe do CAPS continuem o acompanhamento da idosa e de sua família, para
a real necessidade de institucionalização, pois, entende-se que, a necessidade do abrigamento se faz quando não existe família como um todo,
interesse de cuidar do idoso".
Em seguida (fls. 35), foi solicitado ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde-CAODS a realização de uma vistoria técnica com a
participação de profissionais do Serviço Social e Psicologia.
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 42.
Por meio do Despacho de fls. 43, foi determinado as seguintes diligências: "I - Seja diligenciado no Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde - CAODS, a respeito da realização da perícia técnica solicitada; e II - Seja solicitado estudo social atualizado ao CREAS de Angical
do Piauí/PI, com o envio, no prazo de 10 (dez) dias úteis, do respectivo relatório, se possível, com registro fotográfico.
Ato contínuo (fls. 49), acostou-se aos autos informações enviadas via e-mail pela Requerente, comunicando que "a idosa ELISA DE SOUSA
HELAL... encontra-se atualmente sob os cuidados do filho ELISLAU DE SOUSA HELAL, na Rua Francisco Mariano Xavier, nº 156, Alto do
Balanço, Próximo ao Hospital, Regeneração/PI".
Com base em referidas informações, determinou-se a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao CREAS de Regeneração/PI para que, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, encaminhasse o respectivo relatório referente ao caso.
Em 24.08.2020, foi encaminhado novo relatório pela Equipe Técnica do CREAS de Regeneração/PI, concluindo que:
No decorrer da intervenção foi percebido que Elisa está sendo bem cuidada por seu filho, assim como é tratada com carinho pelos demais
familiares. Ela possui boa qualidade de vida e liberdade para expressar sua individualidade e autonomia, portanto não está em situação
de negligência ou outra forma de violação de direitos.
Apesar das dificuldades existentes no cuidado com a idosa devido ao seu quadro de Alzheimer, o RF consegue lidar com os sintomas da
doença a partir do forte vínculo afetivo com a mãe, ele também conta com a ajuda de sua companheira em sua função de cuidador e
busca os dispositivos de saúde do município para dispor dos cuidados necessários à saúde de sua mãe.
Diante disso, a Equipe Técnica do CREAS se disponibilizou a informar o RF sobre os direitos da pessoa idosa, prestar orientações quanto à
administração do dinheiro e/ou designação de tarefas referentes ao cuidado com ela, caso seja necessário, como também acionar instituições
municipais a fim de garantir às políticas públicas.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
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;
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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, após diligências realizadas por este Órgão Ministerial em conjunto com os Órgão Assistenciais dos
municípios de Angical do Piauí-PI e Regeneração/PI, não ficou evidenciado a situação de negligência ou outra forma de violação de
direitos sofrido por ELISA DE SOUSA HELAL (pessoa idosa), bem como esta é acompanhada pelo Órgão Assistencial do Município
(CREAS), no qual visa prestar orientações quanto à administração do dinheiro e/ou designação de tarefas referentes ao cuidado com
ela, caso seja necessário, como também acionar instituições municipais a fim de garantir às políticas públicas.
Portanto, nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
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.
Cientifiquem-se as partes acerca do teor desta Promoção de Arquivamento.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração-PI, 23 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 05/2019/PJR-MPPI
Requerente: LUIZ NETO ALVES DE SOUSA
Requeridos: HERMES TEIXEIRA NUNES JÚNIOR E GERARDO AUGUSTO MONTEIRO LIRA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição.
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 05/2019/PJR-MPPI (SIMP 000881-170/2019) instaurado em face da
Prefeitura Municipal de Regeneração/PI e Gerardo Augusto Monteiro Lira, com o objetivo de apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos.
Após apuração dos fatos, restou comprovado a prática de atos ilícitos e caracterizadores de improbidade administrativa por parte dos réus,
conforme os fatos adiante expostos.
N o
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2 8
d e
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0 8 8 / 2 0 1 8
(http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/3651/DM_3651_329_Regeneracao_Portaria_088-18_pag_57.pdf), o requerido
Hermes Teixeira Nunes Júnior, na qualidade de Prefeito Municipal de Regeneração/PI, nomeou o requerido Gerardo Augusto Monteiro Lira para
o cargo de Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos (cargo de confiança), percebendo uma remuneração de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais). (ver documentação de fls. 15)
Ocorre que, nesta época, o requerido Gerardo Augusto Monteiro Lira já ocupava o cargo de Médico Veterinário junto ao Estado do Piauí, com
lotação no Município de São Pedro do Piauí, pelo qual percebe remuneração de R$ 5.954,01 (cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e
um centavo), fato que era do conhecimento do requerido Hermes Teixeira Nunes Júnior. (ver documentação de fls. 17/18)
Como o requerido Gerardo Augusto Monteiro Lira não se afastou do cargo de Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos,
tampouco deixou de perceber a remuneração do mesmo, desde então, passou a acumular os cargos de Secretário Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Públicos e de Médico Veterinário, acumulando também as remunerações de ambos os cargos, fato de conhecimento do
requerido Hermes Teixeira Nunes Júnior.
Esta situação perdurou até o dia 19 de Setembro de 2019, conforme documentação de fls. 64.
Ademais, o segundo réu, Gerardo Augusto Monteiro Lira, alegou em sua defesa que (ver documentação de fls. 47/52):
1º - Exercia o cargo de Médico Veterinário no Município de São Pedro do Piauí/PI, no horário de 7:30 às 13:30, de segunda a sexta feira;
2º - Exercia o cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos junto a Prefeitura Municipal de
Regeneração no horário vespertino e noturno.
Em razão disso, este Órgão Ministerial oficiou o Município para que informasse o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal e suas
respectivas Secretarias, bem como a carga horária e jornada de trabalho dos Secretários Municipais, encaminhando-se a respectiva
documentação comprobatória.
Na contramão do que foi alegado pelo segundo réu, Gerardo Augusto Monteiro Lira, o Município informou que o expediente de trabalho da
Prefeitura Municipal e demais servidor está condicionado ao seguinte horário: 07:30 horas às 13:30 horas, de 2ª a 6ª feira. (ver
documentação de fls. 74/75)
Ora excelência, a alegação apresentada pelo réu Gerardo Augusto Monteiro Lira é totalmente descabida, pois, resta evidente a incompatibilidade
de horário e a ilicitude da acumulação dos dois cargos públicos.
Considerando a incompatibilidade e a ilicitude da acumulação dos dois cargos públicos, tem-se que o réu Gerardo Augusto Monteiro
Lira auferiu indevidamente a vantagem patrimonial referente à remuneração percebida no cargo de Secretário Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Públicos junto a Prefeitura Municipal de Regeneração desde 28 de Agosto de 2018 até 19 de Setembro de 2019,
totalizando o valor equivalente a R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) em razão do exercício de cargo junto a Prefeitura
Municipal de Regeneração/PI. (ver documentação de fls. 28/38)
Resta evidente, pois, que os réus agiram de maneira ilícita, ofendendo a Constituição Federal e cometendo ato de improbidade administrativa.
Assim, considerando o existente nos autos, ajuizou-se a respectiva AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens (AUTOS Nº 0800598-32.2020.8.18.0069) em face de
HERMES TEIXEIRA NUNES JÚNIOR, atual Prefeito de Regeneração/PI, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 526.279-SSP/PI e CPF
nº 274.160.893- 87, com domicílio na Praça São Gonçalo, nº 157, em Regeneração/PI e GERARDO AUGUSTO MONTEIRO LIRA, brasileiro,
casado, servidor público, portador do CPF nº 183. 972.473-00, residente e domiciliado na Rua Severino Nunes, nº 31-B, Centro, Regeneração/PI,
CEP: 64.490-000.
EIS O RELATÓRIO.
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens (AUTOS Nº 080059832.2020.8.18.0069), conforme documentação acostada aos autos às FLS. 79/96.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda judicial
(Processo nº 0800598-32.2020.8.18.0069) 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).
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
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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 e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 16 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 02/2019/PJR-MPPI (SIMP 000030-231/2019)
Representante: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - "VEREADOR FRANÇA"
Representado: JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS - "PRESIDENTE DA CÂMARA"
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 02/2019 (Simp nº 000030-231/2019), instaurado na data de 10/06/2019 a
partir da conversão da Notícia de Fato nº 01/2017, protocolado neste Órgão Ministerial por Francisco Pereira da Silva em desfavor de José
Wilson Pereira dos Santos, noticiando suposta irregularidade praticada pelo Representado, na época Presidente da Câmara Municipal de
Angical, na condução da discussão, votação e aprovação do Projeto de Lei nº 003/2017 que tem como objetivo a criação da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente no Município de Angical do Piauí/PI.
Afirma o Reclamante que, em 12.05.2017, a Câmara Municipal de Angical votou o projeto de Lei nº 003/2017 de autoria do Executivo Municipal,
que tinha como objetivo a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por 04 (quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários.
Após o empate, o presidente da casa desempatou a favor do projeto de Lei, tendo sido APROVADO. Após aprovação do Projeto de Lei, o
Representado apresentou requerimento de nº 009/2017 a fim de que fosse novamente colocado em pauta referido Projeto para nova discussão e
votação.
Em sendo aprovado referido Requerimento, afirma o Reclamante que, "a Mesa Diretora da Casa, através do Sr. Presidente José Wilson Pereira
dos Santos, agiu TOTALMENTE contrário a Legislação vigente, haja vista que o mesmo não poderia de forma alguma, apresentar novamente o
referido projeto de lei nessa Legislatura, ou seja, só poderia no ano de 2018, haja vista que o projeto já foi rejeitado".
Após ter sido colocado em nova discussão e votação o projeto foi aprovado e encaminhado para o Poder Executivo informando da aprovação.
Por fim, diante dos fatos acima expostos, entende o Reclamante que o Sr. José Wilson Pereira dos Santos praticou ato de improbidade
administrativa por violar os princípios constitucionais administrativos.
Juntou documento às fls. 10/76.
Instado (FLS. 81), o Município de Angical do Piauí, por meio de seu Procurador, esclareceu que "após a votação e a aprovação por unanimidade
do projeto de lei que permitia a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o presidente da câmara municipal encaminhou ofício de nº
2205-1/2017, informando que o projeto de Lei foi devidamente aprovado por os vereadores presentes em votação na sessão realizada no dia
19/05/2017, conforme documentos já constantes na notícia de fato instaurada. E somente após a aprovação e o recebimento do ofício do
presidente da câmara municipal a Prefeita Maria Neta de Sousa Santos Nunes publicou a criação da referida secretaria, destacamos que a
prefeita agiu em conformidade com as determinações legais. Destacamos ainda que até a presente data não houve nenhuma nomeação para
Secretaria Municipal de Meio Ambiente".
Em seguida(FLS. 82/100), foram acostados os esclarecimentos do Sr. José Wilson Pereira dos Santos, na época Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 003/2017, de Autoria do Poder Executivo que dispunha sobre a Criação da Secretaria de Meio Ambiente, datada de
26 de Abril de 2017, cujo fora devidamente distribuído aos nobres vereadores a prontamente apresentado em plenário para votação em 12 de
Maio do ano corrente.
Conforme descrito em ata devidamente assinada e documentos em anexo, as respectivas Comissões Permanentes aprovaram pelos seus
membros todo o conteúdo disposto no referido projeto, e ainda com emenda supressiva lá disposta.
Em ato contínuo e no uso de suas atribuições legais e constitucionais, o referido projeto de lei fora colocado em primeira discussão e primeira
votação, tendo como resultado, 04 (quatro) votos a favor da aprovação, 02 (dois) votos contra a aprovação, e ainda duas abstenções. Diante
desse resultado, o então Presidente desta casa, entendeu pela aprovação do referido projeto, por maioria dos votos.
Colocada em segunda discussão e em segunda votação ainda nesta mesma data, o projeto de lei desta vez como resultado, 04 (quatro) votos a
favor da aprovação, e 04 (quatro) contra a aprovação, o que levou nesse momento ao voto de desempate pelo Presidente da casa, resultando ao
final, pela aprovação do projeto com 05 (cinco) votos, portanto, maioria absoluta.
Reconhecendo um erro meramente formal na condução dos trabalhos legislativos, a Mesa Diretora desta casa, na data de 19 de Maio do
corrente ano, formulou Requerimento de nº 009/2017, solicitando a anulação da votação da sessão anterior, a qual aprovou o referido projeto de
lei nº 003/2017.
Iniciada a discussão no dia, 03 (três) dos 09 (nove) vereadores da casa, se retiraram do recinto injustificadamente, e 01 (um) teve sua ausência
justificada, restando, portanto 05 (cinco) nobres vereadores à sessão.
Dando continuidade, o referido Requerimento fora por unanimidade aprovado, e, por consequência, anuladas as votações da sessão anterior,
como requerido. Sendo assim, por interpretação Regimental, a como solicitava o requerimento, o projeto de Lei nº 003/2017, fora novamente
colocado em apreciação e votação.
Realizada a primeira discussão e votação, o mencionado projeto, fora desta vez, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
configurando maioria absoluta dos votos, desta vez, com o voto também do Presidente da casa, o que totalizou 05 (cinco) votos. EM seguida,
realizou-se a segunda discussão e votação, o que fora novamente aprovado por maioria absoluta dos votos desta casa, o que, por fim, resultou
na aprovação do projeto de lei nº 003/2017, por Maioria Absoluta dos Votos.
Juntou documentos às fls. 88/100.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
Pereira dos Santos, na época, Presidente da Câmara Municipal de Angical do Piauí/PI, noticiando suposta irregularidade praticada na condução
da discussão, votação e aprovação do Projeto de Lei nº 003/2017 que tem como objetivo a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no
Município de Angical do Piauí/PI.
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de Angical do Piauí:
Art. 33 - O Presidente da Câmara poderá votar nos seguintes casos:
I - na eleição da Mesa;
II - quando a matéria exigir, para sua aprovação, voto favorável de dois terços ou da maioria absoluta dos membros da Câmara;
III - no caso de empate, nas votações públicas e secretas.
Art. 158 - Dependerão do voto favorável a maioria absoluta dos membros da Câmara, além de outros casos previstos em lei, a aprovação e
a alteração das seguintes matérias:
IX - Criação, reclassificação, reenquadramento ou extinção de cargos, fixação, aumento e alteração de vencimentos dos servidores públicos
municipais. (...)
Parágrafo Único - Entende-se por maioria absoluta o primeiro número inteiro acima da metade do total dos membros da Câmara.
Analisando os autos, verifica-se que a aprovação do Projeto de Lei nº 003/2017 ocorrida na sessão do dia 12/05/2017 não atendeu a previsão
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contida no Art. 158, IX do Regimento Interno, que deveria ser por maioria absoluta dos votos, ou seja, mínimo de 05 votos (09 vereadores).
Contudo, o Presidente da Casa Legislativa observando tal erro, por meio de requerimento, solicitou aos pares que fosse colocado novamente em
discussão e votação, sendo tal requerimento aprovado por unanimidade.
Em sendo colocado em segunda discussão e segunda votação, na sessão ocorrida no dia 19/05/2017, foi aprovado por maioria absoluta dos
votos (cinco votos), desta vez, atendendo previsão contida em sobredito dispositivo. Sanada referida irregularidade, o Projeto de Lei foi
encaminhado ao Poder Executivo.
Inicialmente, a improbidade administrativa se dará com toda conduta ilegal, dolosa ou culposa do agente público no exercício de função, cargo,
mandato ou emprego público, com ou sem participação de terceiro, que ofenda os princípios constitucionais da Administração Pública.
Assim, constitui-se na violação do dever do agente público em atuar com improbidade na gestão da coisa pública. Nesse sentido, o dever de
probidade foi constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento fundamental à legitimidade de seus atos,
previsto no artigo 37, § 4º da Carta Magna que pune a improbidade administrativa nos seguintes termos: "os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
Daí, exsurgiu a Lei 8.429/1992, de natureza cível, que impõe sanções aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violarem os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente que pratiquem atos que: a) importem em enriquecimento ilícito
(art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atentem contra os princípios da Administração Pública.
Com isso, os atos de improbidade administrativa descritos na LIA não se confundem com simples ilegalidades administrativas ou inaptidões
funcionais, devendo, a mais disso, apresentar alguma aproximação objetiva com a essencialidade da improbidade, relacionada à inobservância
dos princípios regentes da atividade estatal - legalidade, impessoalidade, honestidade, imparcialidade, publicidade, eficiência e moralidade -,
dispensando-se, para a subsunção da conduta nos tipos legais, o prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e a violação aos princípios
administrativos.
Assim, para a tipificação da conduta do agente como incurso na configuração dos atos de improbidade administrativa deve ser demonstrada a
prática dolosa e /ou culposa na conduta que atente contra a Administração Pública. Nesse sentido tem-se o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente".
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10."(REsp
827.445/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe
08/03/2010).
Deve-se distinguir, ainda, a conduta ilegal da conduta ímproba, pois a improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito nocivo do
agente. Logo, para configuração do ato de improbidade, não basta que o ato seja enquadrado como ilegal, mas que sobretudo haja o
intuito de agir com desonestidade, malícia ou dolo com mácula aos princípios constitucionais da administração pública, o que não
restou comprovado na conduta de José Wilson Pereira dos Santos.
Nessa linha, a improbidade está inserida em uma categoria de ilícito mais grave que a mera ilegalidade, para se enquadrar a conduta omissiva ou
comissiva de agente público como ato de improbidade, exige-se que o comportamento seja despido de boa-fé, evidenciando o dolo do agente,
ainda que genérico, de ofender a Administração Pública, com consonância com os seguintes precedentes, litteris:
REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - GESTOR MUNICIPAL DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMORALIDADE E DESONESTIDADE NÃO EVIDENCIADAS
- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Admite-se a
aplicação analógica do art. 19, da Lei nº 4.717/64, para permitir o reexame necessário das sentenças de improcedência proferidas em ações civis
públicas por improbidade administrativa - A improbidade está inserida em uma categoria de ilícito mais grave que a mera ilegalidade. Para se
enquadrar a conduta omissiva ou comissiva de agente público como ato de improbidade do art. 11 da LIA, exige-se que o comportamento seja
não só ilegal, mas desonesto ou despido de boa-fé, evidenciando o dolo do agente, ainda que genérico, de ofender os princípios da
Administração Pública. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10432130031953001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento:
13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DIRETA DE "SERVIÇOS DE ENGENHARIA" E DE "SERVIÇOS GERAIS DE SERRALHERIA" AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 11DA LEI Nº 8.429/1992 - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO AUSÊNCIA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A Administração Pública, mesmo na hipótese do artigo 24, I, da Lei nº 8.666/1993 (dispensa de
licitação pelo valor das obras e serviços de engenharia a serem contratados), deve instaurar prévio procedimento administrativo, ainda que
simplificado, com o objetivo de proceder à contratação direta pelo melhor preço. 2. A inobservância do dever de instauração de prévio
procedimento administrativo caracteriza ato que atenta contra os princípios da Administração Pública, se da análise do elemento subjetivo da
conduta do Agente ficar demonstrado o dolo, ainda que genérico. 3. Inexistindo a prova do dolo genérico na contratação direta de profissional
para a prestação de "serviços de engenharia" e de "serviços gerais de serralheria" em favor de Ente Público Municipal, elemento subjetivo
essencial para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões do artigo 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação Civil Pública. (TJMG Remessa Necessária-Cv 1.0432.13.003152-4/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação
da sumula em 09/10/2018).
Partindo dessas premissas e compulsando os autos, não se abstrai provas específicas e suficientes quanto ao dano ou lesão a bens jurídicos e
princípios da Administração Pública, inexistindo nos autos elementos suficientes para que se possa imputar ao Sr. José Wilson Pereira dos
Santos alguma conduta desonesta a fim de impor-lhe as sanções da lei de improbidade.
Denota-se, que não há elementos probatórios suficientes para inferir a conduta dolosa/culposa ao Sr. José Wilson Pereira dos Santos, e nem
indícios suficientes para se perfectibilizar a conduta ímproba, uma vez que no ordenamento jurídico a boa-fé deve ser presumida e a má-fé
devidamente provada.
Ademais, vale ressaltar que nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios
que ensejaram sua instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços
disponíveis para aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes,
pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
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Cumpra-se.
Regeneração/PI, 29 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2014/PJA-MPPI (SIMP 000018-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: Município de Jardim do Mulato/PI (Airton José da Costa Veloso)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição,
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 01/2014 (Simp nº 000018-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 22.01.2014 a partir de representação formulada por Eugênio Pacelli do Chantal Nunes, requerendo
a abertura de ICP para apurar irregularidades relacionadas ao Contrato celebrado entre o município de Jardim do Mulato/PI e a empresa
CONSTRURAPIDO LTDA, por ocasião do Procedimento Licitatório CARTA CONVITE Nº 001/2013.
Juntou documentos - FLS. 30/140.
Audiência - FLS. 146/151.
Juntada do Procedimento Licitatório CARTA CONVITE Nº 001/2013 - VIDE FLS. 154/325.
Parecer CACOP - FLS. 340/343.
Informações encaminhadas pelo MPT - FLS. 357362.
Termo de declarações das seguintes testemunhas (FLS. 378/394): Adão Bispo; Salvador Bispo; Lucilene Gomes da Silva; Ocílio Soares Brandão;
Wesley Augusto Brandão e Silva; Eugênio Pacelli do Chantal Nunes.
Nos fólios 399/541, acotou-se informações e documentos encaminhado pelo Município de Jardim do Mulato/PI em atenção ao Ofício nº
64/2016/PJA.
Termo de declarações do Sr. Edvaldo Pereira dos Santos às fls. 579.
Ofício nº 28/2018/PJA-MPPI endereçado à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI - FLS. 592/593.
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 595.
Em seguida (596/610), este Órgão Ministerial realizou diligência junto ao site da Justiça Federal, no qual constatou a existência do Processo N°
0000077-47.2015.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL, cujo objeto de tais autos se trata do mesmo objeto de sobredito ICP.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O tema em lume é igualmente alvo da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MPF perante a Justiça Federal - AUTOS Nº 000007747.2015.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N 01/2014 já é objeto de AÇÃO CIVIL
PÚBLICA proposta pelo MPF junto a Justiça Federal - AUTOS Nº 0000077-47.2015.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL, encontrando-se em
tramitação, conforme documentação acostada às FLS. 597/610.
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA pelo MPF (Processo nº
0000077-47.2015.4.01.4000 - 1ª VARA FEDERAL), aplicando 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 fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 07 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 06/2014/PJA-MPPI (SIMP 000019-231/2019)
Representante: Ministério Público do Estado do Piauí
Representado: Município de Jardim do Mulato/PI (Airton José da Costa Veloso)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição,
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 06/2014 (Simp nº 000019-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 22.01.2014 a partir de representação formulada por Eugênio Pacelli do Chantal Nunes, requerendo
a abertura de ICP para apurar irregularidades nas contratações de serviços de Motoristas com veículos sem procedimento licitatório, causando
prejuízo ao erário de Janeiro a Abril de 2013, no município de Jardim do Mulato/PI.
Juntou documentos - FLS. 28/204.
Termo de Declarações da Secretária Municipal de Educação às FLS. 219/220.
Por meio do Despacho de FLS. 236, determinou-se a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Sr. Airton José da Costa Veloso (Prefeito Municipal), Célio
Pereira da Costa (Secretário de Finanças) e Lucilene Gomes da Silva (Secretária de Educação), para que, no prazo de 20 (vinte) dias, se
manifestassem no presente ICP, juntando documentos probatórios do alegado, bem como encaminhasse todo processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL Nº 06/2013 e da Adesão ao Pregão Presencial nº 01/2013 do município de São João do Piauí, nos termos da liberação nº
006/2013 (extrato de contrato nº TP 011-2006).
Em resposta (FLS. 274/449), o Município encaminhou cópia do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 006/2013 e da adesão ao Pregão
Presencial nº 01/2013 do município de São João do Piauí/PI. Informou ainda que o "objeto do Inquérito Civil nº 006/2014 foi apreciado no
âmbito da Justiça Federal e proferida sentença de improcedência de ato de improbidade administrativa, conforme cópia em anexo".
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 467.
Em seguida (468/481), este Órgão Ministerial realizou diligência junto ao site da Justiça Federal, no qual constatou a existência do Processo N°
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0005658-77.2014.4.01.4000 - 3ª VARA FEDERAL, cujo objeto de tais autos se trata do mesmo objeto de sobredito ICP.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O tema em lume é igualmente alvo da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MPF perante a Justiça Federal - AUTOS Nº 000565877.2014.4.01.4000 - 3ª VARA FEDERAL.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que os fatos relatados na Representação não foram comprovados no âmbito da AÇÃO
CIVIL PÚBLICA proposta pelo MPF junto a Justiça Federal - AUTOS Nº 0005658-77.2014.4.01.4000 - 3ª VARA FEDERAL, no qual fora julgado
improcedente: "Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pelo MPF em face de AIRTON JOSÉ DA COSTA VELOSO".
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA pelo MPF (Processo nº
0005658-77.2014.4.01.4000 - 3ª VARA FEDERAL), aplicando 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 fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 07 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 09/2015/PJA-MPPI (SIMP nº 000011-231/2019)
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí
Requerido: Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição,
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 09/215 (Simp nº 000011-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI (Promotoria
Agregada), instaurado na data de 20.07.2015 com o objetivo de apurar possível irregularidade na gestão de recursos do FUNDEB no município
de Angical do Piauí durante o ano de 2008, notadamente quanto ao repasse 60%, contratação ilegal de professores e pagamentos a servidores
que não estão em sala de aula.
Juntou documentos - FLS. 06/47.
Parecer CACOP - FLS. 68/76.
Relatório TCE-PI referente a prestação de contas - exercício 2008 às fls. 78/105.
Por meio do Ofício nº 50/2016/PJA, foi requisitado ao Município de Angical do Piauí documentos referentes a nomeação de CONCEIÇÃO DE
MARIA S; DA COSTA como Controladora Interna, bem como empenhos, notas e empenho e ordens de pagamento do período de labor de
CONCEIÇÃO DE MARIA S. DA COSTA junto ao Município de Angical do Piauí na condição de CONTROLADORA INTERNA, mais
especificamente nos meses em que foi remunerada com recursos do FUNDEB.
Em resposta (FLS. 108/541), o município encaminhou a documentação requisitada.
Termos de Declarações da Sra. Conceição de Maria Soares da Costa - vide fls. 570.
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de
Regeneração/PI) - FLS. 592.
Em seguida (596/610), este Órgão Ministerial realizou diligência junto ao site do TJPI (THEMISWEB e PJe), no qual constatou a existência do
Processo N° 0000013-03.2008.8.18.0079 - COMARCA DE ANGICAL DO PIAUÍ (AGREGADA A COMARCA DE REGENERAÇÃO/PI),
protocolado em 19/12/2008 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em face de ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA
(PREFEITA) e MARINALVA ALVES RIBEIRO (SEC. EDUCAÇÃO), cujo objeto de tais autos se trata do mesmo objeto de sobredito ICP.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
O tema em lume é igualmente alvo da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada em 19/12/2008 pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em face de ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA (PREFEITA) e MARINALVA ALVES
RIBEIRO (SEC. EDUCAÇÃO) na COMARCA DE ANGICAL DO PIAUÍ, esta agregada a COMARCA DE REGENERAÇÃO/PI - AUTOS Nº
0000013-03.2008.8.18.0079.
Segundo se depreende dos autos, pode-se concluir que as providências necessárias foram adotadas, não havendo mais interesse no
prosseguimento do presente procedimento, uma vez que o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 09/2015 já é objeto de AÇÃO CIVIL
PÚBLICA proposta pelo MPE - AUTOS Nº 0000013-03.2008.8.18.0079, atualmente tramitando na COMARCA DE REGENERAÇÃO/PI, conforme
documentação acostada às FLS. 594/610.
No caso, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (Processo nº 0000013-03.2008.8.18.0079 - COMARCA DE REGENERAÇÃO/PI), aplicando 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 fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, 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 Superior do Ministério Público - CNMP.
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, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
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Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 08 de Outubro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

2.11. DIREÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI14192
PORTARIA Nº 15/2020
Dispõe sobre a relotação de estagiária na Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba
O DIRETOR DA SEDE das Promotorias de Justiça de Parnaíba, EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS previstas no ato PGJ nº 823/2018;
CONSIDERANDO o Princípio Constitucional da Eficiência na administração pública;
CONSIDERANDO o melhor aproveitamento dos estagiários do MPPI lotados na Sede das Promotorias de Justiça em Parnaíba;
CONSIDERANDO a busca da efetividade da concretização dos direitos e garantias fundamentais constitucionais;
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGJ/PI nº 3641/2019 que autorizou o redirecionamento funcional dos servidores e estagiários para a Sede
das Promotorias de Justiça de Parnaíba;
CONSIDERANDO o requerimento protocolado no E-doc sob o nº07010086224202082;
CONSIDERANDO o parecer favorável dos Recursos Humanos no protocolo supracitado;
CONSIDERANDO que a 5ª PJ/PHB conta apenas com uma estagiária;
RESOLVE REMANEJAR, até ulterior deliberação, a partir da data da publicação desta portaria, a estagiária MARIA VICTORIA TAVARES DE
ALBUQUERQUEda Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba para a 5ª PJ/PHB.
Publique-se.
Cientifique-se.
Cumpra-se.
Parnaíba, 09 de novembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Diretor da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba

2.12. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14194
Portaria Nº 14/2020
SIMP: 000007-111/2018
TERMO ADITIVO DA PORTARIA N° 14/2019 - SIMP 000007-111/2018
O Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições, com fulcro na Constituição Federal, art. 127, I e
129; Na Lei Complementar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e ss; e na Lei Complementar
Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ nº 03/2018; Ato PGJ nº
666/2017;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse Social
sob sua fiscalização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO a necessidade da regularização das pendências inerentes a Fundação Quixote, haja vista não ter ocorrido análise da
prestação de contas de 2016 a 2018.
CONSIDERANDO a impossbilidade da análise das prestações de contas, dentro do prazo de 1(um) ano, em virtude do volume de documentação
que deve ser averiguada.
RESOLVE:
a) Incluir na Portaria nº 07/2018 - PJFEIS, SIMP nº: 000007-111/2018, que seja analisada a Prestação de Contas dos exercícios financeiros de
2016 a 2018, da Fundação Quixote, sendo oficiada a referida fundação para apresentar a documentação pertinente.
b) Prorrogar o Processo Administrativo SIMP nº 000007-111/2018 pelo prazo de 01 (um) ano
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Teresina/PI, 04 de setembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça

2.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14195
PORTARIA Nº 138/2020 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando regularizar os termos de doações de área de imóvel de
propriedade particular para o município, visando localização de poços tubulares para o abastecimento da população rural, inclusive o
seu registro no Cartório de Imóveis, a fim de evitar danos ao patrimônio público, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso
de descumprimento injustificado.
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,
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 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;
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República 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;
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 a necessidade de regularização dos termos de doações de área de imóvel de propriedade particular para o município, visando
localização de poços tubulares para o abastecimento da população rural, inclusive o seu registro no Cartório de Imóveis, a fim de evitar danos ao
patrimônio público;
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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 e 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, Resolução nº 174/2017-CNMP e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando regularizar os termos de doações de área de
imóvel de propriedade particular para o município, visando localização de poços tubulares para o abastecimento da população rural,
inclusive o seu registro no Cartório de Imóveis, a fim de evitar danos ao patrimônio público, 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:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP/MPPI e ao CSMP/MPPI 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), 06 de novembro de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 137/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de Arraial, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado.
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,
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 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;
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;
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;
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 regulam o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
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 e 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, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de Arraial, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de
merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, 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/MPPI, CAODEC/PI e CSMP/MPPI 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.
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Floriano (PI), 06 de novembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 002507-100/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
Aos 21 de outubro de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, Promotor de Justiça
titular, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PEIXE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.554.000/0001-10, com sede na Praça Governador Helvidio Nunes, 405, Centro, São
José do Peixe/PI, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, VALDEMAR DOS SANTOS BARROS, doravante denominado
COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF c/c 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto
investigado no procedimento ICP nº 002507-100/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas
que adiante se seguem, 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 a necessidade de regularização dos termos de doações de área de imóvel de propriedade particular para o município, visando
localização de poços tubulares para o abastecimento da população rural, inclusive o seu registro no Cartório de Imóveis, a fim de evitar danos ao
patrimônio público;
CONSIDERANDO a existência do ICP nº 002507-100/2019, que tem por objeto averiguar a existência de irregularidades na construção de poços
tubulares no município de São José do Peixe, consistente na falta de regularização dos termos de doação e seus registros no Cartório de Imóveis
do MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual sobre o objeto do procedimento, definindo os prazos
para a realização de todas as medidas necessárias para a regularização dos termos de doações de área de imóvel de propriedade particular para
o município, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário compromete-se a realizar, no prazo de 30 (trinta dias), todas as medidas técnicas e administrativas visando
a regularização dos termos de doações junto ao Cartório de Registro de Imóveis das áreas doadas para a localização dos poços tubulares
perfurados com as máquinas do DNOCS nas localidades Pequi, Caatinga de Porco e Fazenda Mangabeira;
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário compromete-se apresentar ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, cópia dos termos de doações e seus
respectivos registros no Cartório de Imóveis do município de São José do Peixe;
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário compromete-se, sempre que ocorrer uma doação de imóvel público ou particular para o município de São
José do Peixe, registrar todos os termos de doações junto ao Cartório de Registro de Imóveis das áreas doadas, a fim de evitar danos ao
patrimônio Público, cientificando o Ministério Público;
CLÁUSULA 4ª: Este termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões relativas à
proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos à questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA 5ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Município
compromissário a tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 6ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas às edificações de órgãos municipais, bem como
acompanhar e fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, o cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA 7ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, pessoalmente,
bem como o Município compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das
medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985
c/c o art. 814 do NCPC.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 8ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte
para análise;
CLÁUSULA 9ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da Justiça
e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
____________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
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Compromitente
______________________________
Valdemar dos Santos Barros
Prefeito Municipal de São José do Peixe
Compromissário
______________________________
Dr. Astrobaldo Ferreira Costa
Advogado(OAB 2193/PI)
TESTEMUNHAS:
__________________________
Alexandre Madeira Sampaio - CPF nº 040.250.613-84
_________________________
Emanuelle Santos Cavalcante - CPF nº 056.883.903-01
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000233-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE ARRAIAL
Aos 15 de de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE ARRAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.026/0001-68, com sede administrativa na Avenida Candido Muniz, 213, Centro, Arraial/PI, CEP: 64.480-000, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação, Sra. MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, professora, RG nº 2001906,
SSP/PI, CPF nº 863.750.243-15, residente e domiciliada na Avenida Candido Muniz, 356, Centro, Arraial/PI, CEP: 64.480-000, assistida pelo
Procurador Geral Municipal, Dr. Neyran Oliveira Porto, doravante denominado de COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da
CF/88 c/c 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP - SIMP Nº 000233101/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, 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 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 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, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia de
padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de
ensino; devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, o dever do Estado com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de 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. 54, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos das Resoluções nº 32/2006 e 18/2018, ambas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, devendo ser
atendidos os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano anterior ao do atendimento;
CONSIDERANDO, ainda, que o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do
CAE, e ser programado, de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e
escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por cento) para os demais alunos matriculados em
creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula;
CONSIDERANDO a orientação dada, via Resolução nº 18/2018, do FNDE, aos gestores dos Estados, Municípios, Distrito Federal e das escolas
federais que recebem recursos financeiros de caráter suplementar para a aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, realizem pesquisa de preços mediante a utilização dos seguintes parâmetros: I - Painel de Preços do
"Comprasnet", disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; II - pesquisa publicada em mídia especializada e em
sítios eletrônicos especializados ou de acesso público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente: a) preços da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, disponíveis em https://www.conab.gov.br/infoagro/precos?view=default; b) preços das Centrais Estaduais
de Abastecimento - CEASAs, disponíveis em http://www.ceasa.gov.br/; e c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais; III - pesquisa
com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente sediados no município, mediante solicitação e identificação formal,
desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN, compete ao Nutricionista, vinculado
à entidade executora, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PAE, exercer as seguintes atividades obrigatórias: I) Realizar o
diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica:
educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; II)Estimular a identificação de indivíduos com
necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); III) Planejar,
elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais,
observando: a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos
alimentos; b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e
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adequada; c) utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os
alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade; IV) Propor e realizar ações
de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a
direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; V) Elaborar
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; VI) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as
boas práticas higiênico-sanitárias; VII) Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que
ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a
aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais
reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo
FNDE; VIII) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção
local inserindo esses produtos na alimentação escolar; IX) Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para
aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros); X) Orientar e supervisionar as
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da
instituição; XI) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle para UAN; XII) Elaborar o
Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; e XIII) Assessorar o CAE
no que diz respeito à execução técnica do PAE;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
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 e demais legislação pertinente;
CONSIDERANDO a existência Inquérito Civil Público de SIMP Nº 000233-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades
administrativas 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;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º, da Lei nº 7.347/85, 26, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual do objeto do
procedimento, definindo os prazos e as medidas a serem tomadas para sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar da rede municipal de ensino de São José do Peixe/PI, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário reconhece, por este instrumento, a necessidade de revisão da política permanente de acompanhamento e
implementação de uma alimentação escolar adequada, balanceada e saudável para as crianças e adolescentes matriculados na rede pública
municipal de ensino de Arraial, admitindo, igualmente, ser de sua responsabilidade a aquisição dos mantimentos para o fornecimento adequado
de merenda escolar, razão pela qual, com a finalidade de adequar-se às exigências previstas na legislação em vigor, concorda em firmar o
presente ajustamento de conduta e regularizar todo o fornecimento de merenda escolar no município, adequando-o aos ditames dos instrumentos
normativos que tratam do tema, especialmente a Lei Federal nº 11.947/09 e as Resoluções nº 18/2018, 38/2009 e 32/2006, ambas do FNDE, c/c
a Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN;
§1º: Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 11.947/09, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
§ 2º: O Cardápio de Alimentação Escolar - CAE deve ser elaborado de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades
nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por
cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula.
§ 3º: Os cardápios deverão ser planejados antes do início do ano letivo e apresentados ao respectivo Conselho de Alimentação Escolar - CAE
para sugestões acerca de ajustes necessários, devendo o Compromissário remeter ao Compromitente, no prazo de 30 dias, todos os cardápios
planejados para o ano letivo de 2020.
§ 4º: O Compromissário obriga-se à utilização dos recursos do PNAE, provenientes da União, tão somente para a aquisição de gêneros
alimentícios.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário não fornecerá, salvo em datas comemorativas, nos espaços das escolas municipais, a título de
comercialização ou doação, lanches e bebidas contendo os produtos e/ou preparações, industrializados ou não, que contenham altos teores de
calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal, teor alcoólico e baixo teor nutricional, tais como:
a) Frituras: batatas, biscoitos, bolinhos, coxinhas, enroladinhos recheados, espetinhos, pastéis, quibes e frituras em geral;
b) salgados e doces com massa folhada;
c) biscoitos: recheados, com cobertura, tipo wafer, biscoitos salgados e outros com alto teor de gorduras e calorias;
d) doces: balas, pastilhas, pirulitos, chocolates e bombons, suspiros, maria-mole, sorvetes de massa, picolés de massa com cobertura, chupchup, algodão doce, gomas de mascar e guloseimas em geral;
e) molhos calóricos: catchup, maionese, mostarda, molhos a base de maionese e outros com alto teor de gorduras e calorias;
f) bebidas artificiais: refrigerante comum, light e zero, refrescos artificiais, bebidas alcoólicas, energéticos e outras bebidas similares;
g) salgadinhos e pipocas industrializadas;
h) alimentos apresuntados e embutidos;
i) sanduíches e pizzas que tragam em sua composição ingredientes como bacon, batata palha, maionese e molhos gordurosos e calóricos,
mortadelas, ovos fritos, queijos gordurosos e outros ingredientes e embutidos ricos em gorduras e calorias.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário se obriga a constituir, no prazo de 10 (dez) dias, o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, a ser
elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, devendo o Município adequar o seu quadro até o final do ano letivo de 2020, observando-se os seguintes
parâmetros (Consoante Resolução nº 465/2010, do CFN):
Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Carga horária TÉCNICA mínima semanal recomendada

Até 500

1 RT

30 horas

501 a 1.000

1 RT + 1 QT

30 horas

1.001 a 2.500

1 RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1 RT + 3 QT

30 horas

Acima de 5.000

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada fração de 2.500 alunos

30 horas

Parágrafo único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput
deste artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
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CLÁUSULA 4º: O Compromissário implementará, no prazo de 60 (sessenta) dias, caso ainda não tenha constituído, um Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, constituído de representantes do Poder Executivo local, representantes da área da educação, de pais de alunos e
representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica, nos termos do artigo 18 da Lei 11.947/2009, e
providenciará a estrutura adequada para o seu funcionamento, mediante a disponibilização de sala de reuniões, computador, telefone, secretária
e veículo para realização de inspeções e vistoria.
§ 1º: Após a devida implementação e estruturação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o Município de Arraial disponibilizará a prestação
de contas das verbas do programa alimentar ao CAE e à Câmara de Vereadores. Fornecerá ao CAE, ainda, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários, cardápios,
notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.
CLÁUSULA 5º: O Compromissário se obriga a observar o disposto na Resolução nº 18/2018, do FNDE, que dispõe sobre procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
nos termos da Lei nº 11.947/09.
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais, bem como acompanhar e
fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, o cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o representante do compromissário, pessoalmente, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na
forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma pormenorizada, à
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva,
consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Floriano, 14 de outubro de 2020.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
Compromitente
_________________________________
Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira
Secretária Municipal de Educação de Arraial
Compromissária
_________________________________
Dr. Neyran de Oliveira Porto
Procurador do Município

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 45-201814178
REFERÊNCIA: Processo Administrativo n° 19.21.0013.0003997/2020-39, Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 45/2018;
CONTRATADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 29.575.369/0001-04;
OBJETO: O presente termo aditivo visa a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 45/2018 por tempo indeterminado, cujo objeto é o
fornecimento de água tratada e/ou de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, destinado a atender às edificações pertencentes e locadas
pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí no município de Oeiras-PI;
ASSINATURA: Firmado em 06 de novembro de 2020;
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo aditivo será prorrogado,a partir de 06 de novembro de 2020 (06/11/2020), por tempo
indeterminado;
DO VALOR: O valor total anual do presente termo aditivo será deR$ 1.576,44 (um mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos), devendo a importância deR$298,35(duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020.
DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 25101, Programa de Trabalho: 2000, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte de
Recursos: 00, Nota de Empenho: 2020NE00733
DA RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo
SIGNATÁRIOS: Pela contratada, o Sr. Assuero César Rêgo Pinheiro, inscrito no CPF (MF) n° 948.663.683-49 e contratante, Dra. Carmelina
Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI,09 de novembro de 2020.

3.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2020/PGJ14181
EXTRATO DO CONTRATO N° 22/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 33/2020, firmado em 06 de novembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa J. P. BARBOSA E SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.653.504/0001-06;
b) Objeto: Constitui objeto deste Contrato, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores de
incêndio dos prédios do Ministério Público do Estado do Piauí em Teresina-PI com as especificações contidas noTermo de Referência;
c) Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/93;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0010.0004776/2020-03/SEI;
e) Processo Licitatório: Dispensa nº 37/2020, art. 24, II, da Lei 8.666/93;
f) Vigência: O contrato terá a duração de 02 (dois) anos, sem reajuste de valores, contados da data de sua assinatura, tendo eficácia após a
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publicação do extrato do ato no Diário Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 15.600,00(quinzemil e seiscentosreais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2020NE00732;
i) Signatários: pela contratada: Sr., João Pedro Barbosa e Silva, portador da cédula de identidade n.º 400.473/SSP-PI e CPF (MF) nº
159.650.233-91, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí.
Detalhamento:
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE. DE EXTINTORES

VALOR UNIT. R$

VALOR TOTAL R$

1

Recarga de Extintor PQS 06 Kg BC

Und.

40

40,00

1.600,00

2

Recarga de Extintor PQS - 06 Kg ABC

Und.

69

60,00

4.140,00

3

Recarga de Extintor AP - 10 Lts

Und.

10

30,00

300,00

4

Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg

Und.

22

80,00

1.760,00

TOTAL DE EXTINTORES

141

VALOR TOTAL P/ 1 ANO

R$ 7.800,00

VALOR TOTAL P/ 2 ANOS

R$ 15.600,00

Teresina (PI), 09 de novembro de 2020.

3.3. EXTRATO CONTRATO nº32/2020/PGJ14186
EXTRATO DO CONTRATO N° 32/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°.32/2020/PGJ, firmado em 06 de novembro de 2020, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, CNPJ:06.224.118/0001-80.
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações na 9ª Promotoria de
Justiça de Teresina.
c) Fundamento Legal: Edital Pregão Eletrônico nº 28/2019, a proposta de preços apresentada pela contratada, às disposições da Lei nº
10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0431.0005219/2020-60;
e) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g) Valor: O valor total do Contrato é deR$ 25.444,95(vinte e cincomil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos)devendo esta importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária
Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade:2000; natureza da despesa: 3.3.90.39,
nota de empenho: nº2020NE00723;
i) Signatários: pela contratada: Senhora Maria Dulcilene Mourão Leite, CPF:171.147.053-87, e contratante, Carmelina Maria Mendes de
Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina, 09 de novembro de 2020.
ANEXO I
ACOMPANHAMENTO ARP Nº 04/2020, P.E. Nº 28/2019
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA PADRÃO LTDA
CNPJ N° 06.224.118/0001-80
END.: RUA NENÉM GALVÃO, 1042, VILA OPERÁRIA, PEDRO II-PI, CEP: 64.255-000
REPRESENTANTE: MARIA DULCILENE MOURÃO LEITE, CPF N° 171.147.053-87
TELEFONE: (86) 3303-8535/ 9981-8125
E-MAIL: CONSTRUTORAPADRAO@GMAIL.COM
LOTE I - TERESINA
Q
T
D
solictada

P
.
UNITÁRI
O (R$)

P
.
TOTAL(R$
)

ITE
M

SINAPI/ORS
E

1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2

74209/1

placa de obra em chapa de aco galvanizado

m²

6,00

188,3

1.129,80

1.4

72178

retirada de divisorias em chapas de madeira, com montantes
metalicos

m²

12,00

16,96

203,52

1.6

97914

transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_01/2018

m³xk
m

8,00

1

8,00

1.7

72898

carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao
basculante 6 m³

m³

8,00

2,48

19,84

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

PGA
Nº
5219/202060

2.644,05
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1.14

97631

demolição de argamassas, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

m²

32,00

1,74

55,68

1.15

97632

demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

m

40,00

1,44

57,60

1.16

97633

demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

m²

69,80

12,66

883,67

1.20

97641

remoção de forro de gesso, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

m²

54,50

2,64

143,88

1.21

97644

remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

m²

7,56

4,88

36,89

1.26

97660

remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

un

18,00

0,35

6,30

1.27

97661

remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

m

216,00

0,35

75,60

1.29

97663

remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

un

1,00

6,48

6,48

1.30

97664

remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

un

5,00

0,8

4,00

1.31

97665

remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

un

5,00

0,67

3,35

1.32

97666

remoção de metais sanitários, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

un

2,00

4,72

9,44

3

INFRA ESTRUTURA

3.2

73968/1

6

ESQUADRIAS

6.5

90820

porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento
e instalação. af_08/2015

un

1,00

214,64

214,64

6.8

90823

porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento
e instalação. af_08/2015

un

2,00

240,72

481,44

6.13

90830

fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e
instalação. af_08/2015

un

1,00

53,13

53,13

6.19

91305

fechadura de embutir para porta de banheiro, completa,
acabamento padrão popular, incluso execução de furo fornecimento e instalação. af_08/2015

un

1,00

31,64

31,64

6.20

91306

fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação.
af_08/2015

un

1,00

44,75

44,75

7

PISOS E REVESTIMENTOS

7.5

87261

revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5
m². af_06/2014

m²

4,50

95,16

428,22

7.6

87263

revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10
m². af_06/2014

m²

52,80

79,43

4.193,90

7.7

comp. 01

revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
porcelanato extra de dimensões 60x60 cm aplicadas em ambientes
de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014

m²

27,00

85,51

2.308,77

7.11

87767

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
espessura 4cm. af_06/2014

m²

4,50

30,12

135,54

7.14

87881

chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica.
argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo
manual. af_06/2014

m²

40,00

2,8

112,00

7.18

90407

massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura
de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

m²

40,00

25,11

1.004,40

manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e
instalacao

164,12
m²

6,30

26,05

164,12
825,60

8.262,96

Página 48

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 753 Disponibilização: Segunda-feira, 9 de Novembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 10 de Novembro de 2020

7.21

98689

soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018

m

1,60

50,08

80,13

8

PINTURA

8.3

88484

aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.
af_06/2014

m²

54,50

1,47

80,12

8.4

88485

aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.
af_06/2014

m²

40,00

1,22

48,80

8.7

88488

aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas
demãos. af_06/2014

m²

54,50

8,25

449,63

8.8

88489

aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,
duas demãos. af_06/2014

m²

147,00

7,14

1.049,58

8.10

88495

aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão.
af_06/2014

m²

40,00

5,81

232,40

8.13

73739/1

pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos

m²

28,80

11,13

320,54

9

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS / LOUÇAS E FERRAGENS

9.1

86881

sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e
instalação. af_12/2013

un

1,00

82,7

82,70

9.3

86885

engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e
instalação. af_12/2013

un

1,00

6,24

6,24

9.6

86901

cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente fornecimento e instalação. af_12/2013

un

1,00

67,54

67,54

9.10

86915

torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão
médio - fornecimento e instalação. af_12/2013

un

1,00

53,71

53,71

9.23

91785

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de
pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal,
ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e
fixações, para prédios. af_10/2015

m

6,00

21,91

131,46

9.30

95546

kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso
fixação. af_10/2016

un

1,00

66,11

66,11

9.36

9502/orse

ducha higiênica com registro, linha link, ref. 1984.c.act. lnk, da deca
ou similar

un

1,00

147,13

147,13

10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA

10.3
7

93137

ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2
módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016

un

2,00

88,69

177,38

10.4
1

93142

ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos)
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_01/2016

un

12,00

100,72

1.208,64

10.4
2

93143

ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
af_01/2016

un

1,00

90,93

90,93

10.4
3

93145

ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor
simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).
af_01/2016

un

1,00

108,31

108,31

10.4
5

97599

luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017

un

1,00

25,33

25,33

10.5
1

98297

cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional fornecimento e instalação. af_03/2018

m

96,00

1,11

106,56

10.5
2

98307

tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_03/2018

un

8,00

25,97

207,76

10.5
6

73953/8

luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e
lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e
instalação

un

9,00

125,69

1.131,21

11

DIVERSOS

11.3

85005

espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem
moldura

m²

0,40

239,72

95,89

11.6

95544

papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.
af_10/2016

un

1,00

22,21

22,21

2.181,06

554,89

3.056,12

2.518,43
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11.7

95547

saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016

un

1,00

31,94

31,94

11.8

96113

forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.
af_05/2017_p

m²

50,00

22,56

1.128,00

11.9

96120

acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017

m

40,00

1,73

69,20

11.1
6

86889

bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m fornecimento e instalação. af_12/2013

un

1,00

344,36

344,36

11.2
0

00176/orse

divisoria naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço fornecimento e aplicação

m²

6,00

45,66

273,96

11.2
1

04065/orse

divisoria naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço fornecimento e aplicação

m²

6,00

52,79

316,74

11.2
2

04066/orse

porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, naval ou similar - rev.
01

un

1,00

158,2

158,20

11.3
3

comp.

limpeza geral

m²

54,50

1,43

77,94

TOTAL

20.207,23

BDI 25,92%

5.237,72

TOTAL C/ BDI

25.444,95

Teresina, 09 de novembrode 2020.

4. GRUPO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À GRILAGEMGERCOG
[]

4.1. GERCOG14196
PP 001.2019.0004-215.2019
PORTARIA N° 001/2020
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI e
Coordenador do GERCOG/PGJ, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
Que os arts. 127 e 129, da Constituição Federal impõem como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
Que o procedimento em referência informa sobre acréscimo de área na matrícula nº 245, fls. 15 do Livro nº 02-B, de 16/02/1977, Cartório do 1º
Ofício de Canto do Buriti/PI, referente a duas posses de terras do valor primitivo de Cr$20,00 (Vinte Cruzeiros) e Cr$10,00 (Dez Cruzeiros) cada,
na Fazenda Nova Olinda, Município de Canto do Buriti/PI, de propriedade do Sr. Ednei Modesto Amorim/PI, conforme Certidão de Inteiro Teor às
fls. 50/59, sem potencial demonstração efetiva do quinhão e propriedade imobiliária;
Que é possível tenha o eventual acréscimo imobiliário decorrido de invasão de áreas públicas limítrofes, com eventual dano ao erário, quiçá,
decorrente da conversão dos valores primitivos de Cr$20,00 e Cr$10,00 em área, georreferenciamento averbado no cartório retro citado,
conforme fls. 56/58, passando a constar ter o imóvel área total de 4.004,1038 (Quatro mil e quatro hectares, dez ares e trinta e oito centiares);
Que os fatos noticiados são graves e merecem apuração, pelo que, diante do vencimento do prazo de tramitação do procedimento preparatório;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo,
o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
remeta-se cópia integral dos autos ao INTERPI para conhecimento e providências que entender cabíveis, pugnando-se, desde já, por
informações sobre eventuais áreas públicas vizinhas que possam ter sido invadidas pelo investigado EDNEI MODESTO AMORIM;
remeta-se cópia integral dos autos ao INCRA/PI para conhecimento e providências que entender cabíveis, pugnando-se, desde já, por
informações sobre eventuais áreas informadas sem código de registro no INCRA, em tese, de propriedade/posse de EDNEI MODESTO
AMORIM;
Solicite-se ao Juízo de Direito da Comarca de São João/PI:
busca e cópia integral dos autos e de eventuais cartas de arrematação do inventário e partilha de NORBERTO FABIANO DOS SANTOS, com
homologação datada de 29/10/1975; e,
Solicite-se ao Juízo de Direito da Comarca de Canto do Buriti/PI:
busca e cópia integral dos autos do Processo n.º 3790/2005, relativo a Averbação em Registro Imobiliário com pedido de antecipação de tutela;
Solicite-se ainda ao cartório de registro de imóveis de Canto do Buriti/PI, cópia digitalizada de todos os documentos que embasaram a averbação
5-245, em 08/03/2005, Protocolo 10244, na matrícula 245, constante no livro de RG 2, ficha 01;
nomeia-se como secretário do presente ICP, ROSILENE BRASILEIRO DE JESUS PASSOS, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Teresina, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

5. OUTROS
[]
Página 50

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 753 Disponibilização: Segunda-feira, 9 de Novembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 10 de Novembro de 2020

5.1. 41ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA14172
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
SIMP Nº 000083-162/2020
PORTARIA ELEITORAL Nº 22/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
Objeto: Acompanhar e fiscalizar a ocorrência de suposta conduta vedada aos agentes públicos, no Município de Morro do Chapéu do Piauí, nos
termos do art. 73, VI, b, da lei 9504/97.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigos 24, VIII, c.c. artigo 27, § 3º, do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos, nos três meses antes do pleito, com exceção da propaganda de produtos
e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (art. 73, VI, b, da lei 9504/97);
CONSIDERANDO que a inobservância do disposto no art. 73, VI e VII, da Lei nº 9.504/97 - sem prejuízo da repercussão no âmbito da
improbidade administrativa - pode configurar conduta vedada aos agentes públicos, passível de representação eleitoral em que poderão ser
aplicadas as sanções de multa e de cassação do registro ou do diploma, o que fixa a competência na Zona Eleitoral responsável pelos registros
de candidatura, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.367/2011;
CONSIDERANDO que as emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine da Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições como os aqui indicados e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos
municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da
população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta
abusiva nos termos doart. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (art. 1º, §3º, VIII da EC 107/2020);
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal; e
CONSIDERANDO que foi recebido por este representante ministerial, denúncia encaminhada pelo Cartório Eleitoral (via sistema SEI),
proveniente do aplicativo "Pardal", narrando suposta conduta vedada aos agentes públicos, prevista no art. 73, VI, b da lei 9504/97, praticada
pelos candidatos Marcos Henrique Fortes Rebelo e Erikson Fenelon;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento e fiscalização determinando-se, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Seja realizado representação por conduta vedada ao(s) agente(s) público(s), com o devido protocolo no sistema PJe;
A comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional Eleitoral;
Junte-se a documentação pertinente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de
Esperantina-PI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Observe-se, por fim, prazo de (6) seis meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Esperantina-PI, 22 de outubro de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral

5.2. 59ª ZONA ELEITORAL - CRISTINO CASTRO14174
NOTÍCIA DE FATO Nº 04/2020 - SIMP: 000012-202/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da manifestação nº 3440/2020, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, em
que o noticiante solicitou o sigilo de seus dados, e noticiou, em síntese, acerca da realização de festa promovida pelo atual prefeito de Cristino
Castro/PI no dia 18 de setembro de 2020, então pré-candidato a prefeito.
O noticiante instruiu a manifestação com duas curtas gravações, uma de 0:28 segundos e outra com 0:20 segundos de duração, nas quais indica
que a população estava usando adesivos enaltecendo o número "40" do partido PSB e o som tocava músicas com o referido número do Partido
Socialista Brasileiro, ao qual é filiado o pré-candidato, o que configuraria propaganda eleitoral em período vedado por lei.
Em Despacho de ID. 31890498, determinou-se a autuação do feito na Notícia de Fato em tela, com o devido registro.
Encaminhamento ao Membro (ID. 32038035).
É o breve relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que nos vídeos apresentados pelo noticiante não há registro da presença do pré-candidato Manoel Pereira de
Sousa Junior no evento que, em tese, configuraria propaganda eleitoral extemporânea, eis que ocorrida em 18/09/2020, portanto antes do prazo
estabelecido no art. 1º, §1º, inciso IV, da PEC nº 18/2020, para início da propaganda eleitoral, qual seja, dia 27/09/2020.
Desta forma, verifica-se que o presente feito é desprovido de elementos de provas ou de informações mínimas que indiquem a autoria ou prévio
conhecimento da propaganda pelo então pré-candidato para o ajuizamento de eventual Representação Eleitoral em seu desfavor.
Isto porque, segundo o art. 40-B, da Lei 9.504/97, há que ser constatada autoria ou prévio conhecimento da propaganda pelo então précandidato, para que recaia sobre este a responsabilidade decorrente da ilegal antecipação de campanha política a prazo não permitido na
legislação regente, vejamos:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
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Em razão disto, temerário seria o aforamento de Representação Eleitoral, em razão de propaganda eleitoral antecipada, desprovida de qualquer
indício de autoria ou prévio conhecimento por parte do beneficiário.
Válido ressaltar que, situação oposta foi observada no bojo da Notícia de Fato Eleitoral nº 05/2020 (SIMP: 000013-202/2020), a partir da qual foi
ajuizada a Representação Eleitoral nº 0600431-94.2020.6.18.0059, por se fazer acompanhada de imagens que atestam a participação do
candidato no evento e, consequentemente, seu prévio conhecimento e autoria acerca da propaganda antecipada que o beneficiava.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 56 da Portaria PGR/PGE nº
01/2019 e no art. 40-B, da Lei 9.504/97.
Tendo em vista tratar-se de demanda em que o noticiante requereu sigilo, determino a publicação desta no Diário Oficial Eletrônico do MPPI para
publicidade.
Em caso de recurso, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Piauí, nos termos do art. 57, III da Portaria PGR/PGE
nº 01/2019.
Em não havendo recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria Eleitoral.
Encaminhe-se, por e-mail, cópia desta decisão à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí para conhecimento.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 07 de novembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor Eleitoral

5.3. 69ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ14175
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 005/2020
SIMP 000046-278/2020
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO PELO PREFEITO DE PEDRO LAURENTINO, LEÔNCIO LEITE DE SOUSA, PARA
SERVIÇOS PARTICULARES EM TROCA DE VOTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL instaurado após conversação de Notícia de Fato Eleitoral, com base na
representação realizada pelos Vereadores Josivaldo de Sousa Araújo, Wilson de Sousa Barbosa, José Vicente Vilanova e Edimar Barbosa
Coelho em face do Prefeito municipal de Pedro Laurentino, Leôncio Leite de Sousa, encaminhada a esta Promotoria de Justiça, por meio do email institucional.
Narra a representação que ocorreu a utilização de máquinas do Município de Pedro Laurentino pelo prefeito Leôncio Leite de Sousa para
realização de serviços particulares em troca de votos.
Segundo o requerimento, as máquinas veiculares públicas estão descarregando materiais de construção nas residências de diversos particulares
no Município de Pedro Laurentino.
Após indicação de testemunhas e possíveis beneficiários (ID. 31630044), foram realizadas duas audiências extrajudiciais, uma em 08/09/2020,
com a oitiva de Procópio Vila Nova Neto (ID. 31778377), e outra realizada em 24/09/2020, momento em que foram ouvidos José Cardoso Vila
Nova, Elka Rodrigues de Sousa, Antônio Lopes de Sousa, José da Silva Neto, Raimundo Vila Nova de Sousa e José Raimundo de Sousa (ID.
31866676).
Mídias audiovisuais das audiências foram juntadas nos autos (ID. 31778653 e 31866686).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Depreende-se dos autos que inexiste irregularidade no caso. Primeiro, é necessário destacar que as fotos juntadas inicialmente, onde mostram o
transporte e descarregamento de materiais (areia), por si só, não são suficientes para comprovar o ilícito apontado na representação, o que levou
a instrução do procedimento com a realização de oitivas.
As testemunhas José Cardoso Vila Nova, Elka Rodrigues de Sousa, Antônio Lopes de Sousa, José da Silva Neto, Raimundo Vila Nova de Sousa
e José Raimundo de Sousa negaram os fatos de supostamente terem recebidos materiais ou serviços de maquinários da prefeitura.
Por outro lado, a testemunha Procópio Vila Nova Neto disse ter visto a utilização do maquinário da prefeitura em favor de um munícipe, mas não
com o carregamento de materiais, como mostra as fotos, mas sim com a escavação de terra, mostrando desalinhamento das provas iniciais com
a prova testemunhal.
Por fim, embora afirme ter visto a utilização de máquina pública em benefício de terceiro, não foi possível afirmar que o serviço teria sido
realizado por troca de votos, emitindo apenas opinião pessoal, o que não é suficiente para solidificar indícios de ilícito.
Desnecessário, portanto, se torna o trâmite deste procedimento, em razão da não verificação de indícios suficientes para caracterização do ilícito.
O arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 8º, caput, da Portaria nº 692, de 19
de agosto de 2016, da Procuradoria-Geral da República, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o Procedimento
Preparatório Eleitoral - PPE.
Determino que a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL seja submetido a apreciação da
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme previsão do art. 8º, inciso II, da Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, da Procuradoria-Geral.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Publique-se. Após arquive-se.
São João do Piauí/PI, 7 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR ELEITORAL - 69ª ZE - SÃO JOÃO DO PIAUÍ

5.4. 5ª ZONA ELEITORAL - OEIRAS14183
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 10/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 004/2020
Assunto: Recomendação aos eleitores, partidos políticos, coligações e candidatos pertencentes a 5ª Zona Eleitoral (Oeiras/PI, Santa
Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
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evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabeleceu orientações para o Ministério
Público Eleitoral, no curso das Eleições Municipais de 2020, relativas às medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).
CONSIDERANDO a Orientação Normativa Conjunta PRE/PGJ/PI Nº 01/2020, da Procuradora-Geral de Justiça e do Procurador Regional
Eleitoral, que dispõe acerca das medidas a serem adotadas para cumprimento das regras sanitárias por parte dos candidatos, Partidos Políticos e
demais usuários da Justiça Eleitoral e sobre a expedição de Recomendação pelos Promotores Eleitorais oficiantes no Estado do Piauí.
CONSIDERANDO a orientação normativa PRE/PI 04/2020, que estabelece orientações para a atuação das Promotorias Eleitorais na fiscalização
e no combate de ilícitos eleitorais consistentes em atos de campanha em desrespeito às restrições sanitárias a ocorrerem no Estado do Piauí,
durante o período eleitoral de 2020, com base na Emenda Constitucional nº 107/2020, na decisão do STF na ADI 6341/DF e nas medidas de
isolamento físico do Governo do Piauí em combate à Covid-19.
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO que as eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia
29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver;
CONSIDERANDO as vedações e permissões no dia das eleições de acordo com a legislação eleitoral, devendo ainda, em decorrência da
pandemia de Covid-19 serem observadas as medidas de prevenção ao contágio;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos eleitores, partidos políticos, coligações e candidatos pertencentes a 5ª Zona Eleitoral
(Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI), que:
É PERMITIDA, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato,
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.
É VEDADO, no dia da eleição, até o término do horário de votação, com ou sem utilização de veículos:
I) aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou os instrumentos de propaganda.
II) caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa;
III) abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento;
IV) distribuição de camisetas, máscaras, álcool em gel e quaisquer outros brindes em geral.
Aos fiscais partidários ou de coligações, nos trabalhos de votação, só é PERMITIDO que constem em seus crachás o nome e a sigla do partido
político ou da coligação a que sirvam, VEDADA a padronização do vestuário.
OBSERVEM as medidas higienicossanitárias no dia da votação, devendo:
Evitar aglomerações nos locais de votação;
Manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas;
Utilizar máscara desde a saída de casa, durante a votação, até o retorno à sua residência (USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO);
Evitar manusear e compartilhar santinhos e informes publicitários;
Levar sua própria caneta ao votar;
Fazer uso do lenço disponível para o momento da votação na urna eletrônica;
PROIBIDA a divulgaçãode qualquer espéciede propagandade partidos políticos ou de seus candidatos NO DIA DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS.
VEDADO o uso dealto-falantes,amplificadores de som,comício,carreatae qualquer veículo comjingles;
VEDADO a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
VEDADO oderrame de santinhos e outros impressosno local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da
eleição;
VEDADOS apublicação de novos conteúdose/ou oimpulsionamento de conteúdo na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as
aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
PROIBIDO no dia de eleição o transporte gratuito de eleitores para os locais de votação, bem como o fornecimento gratuito de alimento.
Denúncias de irregularidades e crimes eleitorais podem ser feitas pelo aplicativoPardal, criado pela Justiça Eleitoral, ou encaminhadas
diretamente aoMinistério Público.
Registre-se que a presente Recomendação não exclui a necessidade de obrigatoriedade de observância de decisões judiciais, termos de
ajustamento de conduta-TAC´s ou termos de cooperação fixados/estipulados pela Justiça Eleitoral ou Comum, bem como pelo Ministério Público
Eleitoral ou Estadual.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 08 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI

5.5. 24ª ZONA ELEITORAL - JOSÉ DE FREITAS14187
PORTARIA ELEITORAL Nº 004/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 002/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu promotor signatário, em exercício junto à 24ª Zona Eleitoral na cidade de José de Freitas/PI, no
uso de suas atribuições legais e na forma como dispõe o art. 127 da Constituição Federal; a Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o art. 58 da Portaria 01/2019 PGR/PGE e
demais disposições legais aplicáveis à espécie,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem como o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93), contribuindo para evitar atos viciosos
nas eleições e o tumulto no pleito eleitoral;
CONSIDERANDO o período das propagandas eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o
dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º, inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
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de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais
respectivos;
CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional".
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações higiênico-sanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a possibilidade dos candidatos aos cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais como: reuniões,
caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e distanciamento social, gerando riscos à
população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO que o artigo 10º da Portaria PGE 01/2020 prevê que "os membros do Ministério Público Eleitoral deverão expedir
recomendações aos partidos políticos e candidatos, para que, durante as campanhas e no dia das eleições, observem e cumpram as medidas
higiênico-sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid19);
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial na cidade de José de Freitas-PI;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 004/2020 com o fito de acompanhar o cumprimento dos Decretos Estaduais
voltados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em especial as medidas dispostas no Protocolo Específico nº
044/2020 - aprovado pelo Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, relativas à Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov2 (Covid-19) direcionadas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos dos municípios que compõem a 24ª Zona
Eleitoral (José de Freitas-PI) sobre a temática, consignando, em especial, a necessidade de observância das "MEDIDAS RELATIVAS AOS
CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas nos itens "3-9";
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os Srs. Diego Pereira Santos e Jorge Murilo Holanda Araújo, assessores da 1ª
Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI;
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
José de Freitas-PI, 28 de outubro de 2020.
Sérgio Reis Coelho
Promotor Eleitoral

5.6. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR14190
PA ELEITORAL 02/2020
SIMP 000008-223/2020
96ª PROMOTORIA ELEITORAL DE JUSTIÇA
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado a partir de solicitação da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí/PR-PI, com o fim
de oficiar aos Prefeitos e às Câmaras de Vereadores dos Municípios que integram a 96ª Zona Eleitoral requisitando informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral.
Foram expedidos ofícios requisitórios aos Prefeitos Municipais e Presidentes da Câmara Municipais de Campo Maior e Nossa Senhora de
Nazaré.
Em pesquisa a base de dados do SISCONTA/2020, constatou-se que as autoridades requisitadas dos municípios de Campo Maior e Nossa
Senhora de Nazaré nada teriam informado ao referido sistema (Doc. ID 2955356), em tese, relegando requisição ministerial, bem como o direito
social à informação pública, pelo que fora registrado novo procedimento, sob o nº SIMP 000694-308/2020, destinado a apurar possível crime de
prevaricação e eventual ato de improbidade administrativa eleitoral decorrente do não cumprimento de requisição ministerial e atentado a lei de
acesso à informação pública das mencionadas autoridades.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O presente procedimento tem como objetivo principal auxiliar a Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí/PR-PI na alimentação do SISCONTA
ELEITORAL, garantindo maior transparência de dados, os quais são indispensáveis para uma atuação eficiente dos membros do Ministério
Público Eleitoral.
Mesmo diante da inércia dos Prefeitos Municipais e Presidentes da Câmara Municipais de Campo Maior e Nossa Senhora de Nazaré, cujas
eventuais responsabilidades não podem ser apuradas nos autos de PA, chega-se à ilação de que o procedimento em referência atingiu seu
objetivo inicial, não sendo cabível, ante o exposto, qualquer outra espécie de diligência.
Eis o que apregoa o art. 78 e seguintes da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 78. (...)
Parágrafo único - O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico.
Parágrafo único - O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um
ilícito específico.
Art. 81. O procedimento administrativo deverá ser arquivado no próprio órgão de execução,
com comunicação ao órgão superior, conforme os incisos I a III do § 1º deste artigo, sem
necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento.
Desta feita, não sendo o PA o instrumento adequado para o MP proceder investigação de eventual fato ilícito perpetrado pelas autoridades
municipais , ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo.
Publique-se em DOEMP.
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Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 81 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PGR/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça Eleitoral

6. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO DO
COVID - 19
[]

6.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI14171
SIMP 000031-370/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo
Coronavírus (COVID 19), estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de
Saúde, a serem adotadas pelos estabelecimentos bancários e casas lotéricas do Município de São Luís-PI.
Expediu-se a Recomendação nº 14.2020 aos estabelecimentos bancários instalados no Município de São Luís com o objetivo de conter a
disseminação do contágio da doença causada pelo COVID-19, notadamente em razão de possíveis aglomerações deflagradas nos referidos
estabelecimentos pela consequente formação de filas desordenadas, extensas e com um número expressivo de pessoas expostas, de modo que
essa medida de prevenção estaria resguardando a toda sociedade, em especial às pessoas que compõe os grupos de risco, sendo destinado a
estas, atendimento prioritário, in casu, em horários diferentes.
Na sequência fora expedida a Notificação Recomendatória nº 23.2020 ao Município de São Luís e à Vigilância Sanitária municipal visando
potencializar os esforços já empreendidos no bojo do presente procedimento, recomendando aos órgão em alude que adotassem todas as
medidas administrativas necessárias à fiscalização de aglomerações de filas de espera em todas as agências bancárias e casas lotéricas da
aludida urbe, bem como de quaisquer outros locais onde se devolvam atividades ou serviços essenciais em que possam ocorrer filas e/ou
aglomerações, devendo ser garantida a distância de, pelo menos, 2 (dois) metros entre as pessoas que estejam aguardando atendimento.
O Município de São Luís informou integral acatamento à Recomendação, inclusive, com envio de registros fotográficos.
A fim de apurar a situação atual, oficiou-se a Vigilância Sanitária do Município de São Luís, com o escopo de realizar perícia, a fim de aclarar
sobre a situação atual
dos correspondentes bancários - acerca das regras de limpeza, distanciamento social e
higienização; registros de notícias de irregularidades no atendimento - inobservância de fila preferência, exigências desnecessárias, dentre
outras.
Em resposta, o município informou que os estabelecimentos bancários estão seguindo todas as normas de prevenção/contenção do novo corona
vírus, quanto às regras de limpeza, distanciamento social e higienização, não havendo registros de irregularidades no atendimento.
Assim, tendo em vista as respostas apresentadas pelo Município de São Luís, o qual informou o integral acatamento às Recomendações
supramencionadas, tem-se a obtenção do objetivo do presente procedimento administrativo.
É um sucinto relatório. Decido.
O cerne do procedimento cinge-se a orientar bem como recomendar a atuação do Município de São Luís e da Vigilância Sanitária municipal no
que concerne à fiscalização nos estabelecimentos bancários.
Consoante informado pelo ente municipal e pelo órgão de vigilância sanitária houve acatamento integral das recomendações ministeriais.
Destarte, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas Recomendações nº 14 e 23.2020 foram
integralmente cumpridas conforme se verifica pela documentação carreada aos autos encaminhadas pelos órgãos supracitados,
consubstanciados em informações e registros fotográficos. Assim, caso venham
a surgir óbices no que tange ao objeto deste procedimento, o órgão já se encontra ciente das medidas necessárias.
Não obstante o presente arquivamento, caso surjam demandas específicas quanto à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP. Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP,
via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros
necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,§2º da Resolução nº 174/2017.
Picos/PI, 05 de novembro de 2020.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo que visa a fiscalização e o acompanhamento do valor concedido ao Município de São Luís do Piauí-PI
pelo Ministério da Saúde, sua destinação e efetiva utilização no custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do
"COVID-19".
Da cuidadosa análise dos autos, verifica-se que o Município de São Lúís-PI já recebeu o valor de R$ 6.610,00 (seis mil seiscentos e dez reais).
Requisitada documentação da efetiva utilização da verba no combate do COVID-19 ao gestor municipal, foram encaminhadas todos os
documentos requisitados, dentre eles notas de empenho e pagamento, dispensas de contratações, Plano de Contigenciamento, etc.
É a síntese necessária. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalizar a aplicação de recursos públicos, in casu, R$ 6.610,00 (seis mil seiscentos e dez reais),
disponibilizados pelo Governo Federal ao Município de São Luís do Piauí-PI.
Analisando-se o acervo extrajudicial do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Picos-PI, nota-se que foi instaurado procedimento
registrado no SIMP sob o protocolo n° 000043-411.2020 que engloba o objeto deste feito, cujo mote é fiscalizar a efetiva aplicação dos
recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 pelo Município de SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, e de dar maior transparência dos
gastos realizados para este fim.
Regularmente instruído o feito supramencionado, foi constatado que as informações relacionadas às verbas do COVID estão sendo devidamente
inseridas no Portal da Transparência do ente municipal em lume, razão pela qual foi arquivado.
Deste modo, e não sendo caso de deflagração de irregularidades quanto ao objeto que motivou a instauração deste procedimento administrativo,
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o arquivamento se mostra igualmente medida adequada.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Picos/PI, 16 de outubro de 2020.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
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