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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATO DE DECISÃO14490
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0006960/2020-20
Requerente: Débora Geane Aguiar Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de03 (três)diárias e ½ (meia),àPROMOTORA DE JUSTIÇA E
COORDENADORA DO GSI/MPPIDÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, devido a seu deslocamentoà cidade de Brasília-DF, no período de 17 a
20/11/2020, para participar da Primeira Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas - GNCOC, conforme
Portaria PGJ/PI nº 2040/2020.
Teresina-PI, 18 de novembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ14481
PORTARIA PGJ/PI Nº 2188/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0007208/2020-17.
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE NOVEMBRO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28/11

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesário Leal*

29/11

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesário Leal*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2189/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0150.0007201 /202037,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor ALDO RANGEL ALVES DE SOUSA LOPES, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15640 , 05 (cinco) dias
de folga, para serem fruídos nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2020, e 7 e 8 de janeiro de 2021, como compensação em razão de auxiliar em
regime de plantão com atuação exclusiva em matéria eleitoral, nos dias 07, 08, 14 e 15/11/2020, tendo direito a 06 (seis) dias de folga, conforme
Port. PGJ/PI Nº 2128/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2202/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 15/2020, da Junta Recursal do PROCON - JURCON/MPPI, protocolo e-doc nº
07010088252202034,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO e
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para participarem da sessão da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI, dia 04 de dezembro de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2203/2020
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,
RESOLVE
DESIGNAR o servidorANTÔNIO MARCOS PESSOA, matrícula n° 15450, para fiscalizar a execução do Contrato nº 36/2020/PGJ, firmado entre
estaProcuradoria-Geral de Justiça e a empresaResolve Limpeza Ambiental LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.201.985/0001-90, para
a prestação de serviços de coleta de lixo do Ministério Público do Estado do Piauí, em Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 25 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 2204/2020
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO o Ofício nº 115/2020, por intermédio do qual a Juíza titular da 1ª Vara da Infância da Infância e Juventude comunica acerca do
mutirão de audiências concentradas na 1ª Vara da Infância e Juventude de Teresina, protocolo SEI nº 19.21.0378.0007184/2020-83,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS para atuar no Mutirão de audiências concentradas na 1ª Vara da
Infância e Juventude de Teresina, no dia 26 de novembro de 2020, através do sistema de videoconferências gerenciado pelo aplicativo
CiscoWebex.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina-PI, 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2205/2020
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,
RESOLVE
DESIGNAR, o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para realizar recebimento da obra de manutenção predial na
Promotoria de Justiça de Barras e acompanhar os serviços de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Campo Maior, no dia 26 de
novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2206/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no OFÍCIO 0038596 - CLC/ASSGERLICT, da Coordenadoria de Licitações e Contratos (SEI 0038596), bem como o Despacho
PGJ GABPGJ 0039596,
RESOLVE:
DESIGNAR servidor PEDRO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO, matrícula nº 228, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos,
para exercer as atribuições atinentes ao cargo de Coordenador Técnico de Licitações e Contratos (CC-09), em substituição ao servidor AFRÂNIO
OLIVEIRA DA SILVA, Analista Ministerial, matrícula nº 176, enquanto durar suas férias, no período de 07 a 26 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
PORTARIA PGJ/PI Nº 2207/2020
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,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, os servidores ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, e CAROL CHAVES MESQUITA
E FERREIRA, matrícula nº 226, para realizarem vistoria na Promotoria de Justiça de União, para verificação de necessidades de reforma, no dia
25 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2209/2020
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;
CONSIDERANDO o Ofício nº 083/2020 - 1GPJ, de declínio de atribuição pela Promotora de Justiça Micheline Ramalho Serejo da Silva, titular da
1ª Promotoria de Justiça de Picos,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de suas funções,
atuar no Processo de nº 0803795.43.2019.8.18.0032 (SIMP nº 002691.361.2020), em substituição à titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2211/2020
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,
RESOLVE
CONCEDER à servidoraSAYARA DE SOUSA BRITO,Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotada junto lotada junto ao Núcleo das Promotorias
de Justiça Cíveis de Picos-PI, a antecipação de 01 (um) dia de folga, em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19, na Regional Picos, conforme Portaria PGJ/PI nº 1017/2020, para ser fruído no dia 28 de outubro de 2020, com
efeitos retroativos, permanecendo02 (dois) diasa serem fruídos nos dias29 de outubro e 20 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2212/2020
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,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuarem em regime de plantão, com atuação exclusiva em matéria eleitoral, na forma especificada abaixo,
assegurando aos servidores o direito a 1 e ½ (um e meio) dia de compensação para cada 1 (um) dia trabalhado, podendo utilizar as horas
acumuladas, referentes aos dias de trabalho realizado na atuação, para gozo de folga compensatória em data oportuna, mediante prévia
autorização da chefia imediata e requerimento formulado à Coordenadoria de Recursos Humanos.
1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE URUÇUÍ/PI
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DIA

SERVIDOR

14/11/2020

Conceição de Maria Oliveira Cordeiro

15/11/2020

Conceição de Maria Oliveira Cordeiro

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2.2. EDITAL PGJ14487
EDITAL PGJ Nº 25/2020
Oferece 01 (uma) vaga de estagiários para a Promotoria de Justiça de Altos - PI e dispõe sobre os critérios para convocação dos aprovados no
9º processo seletivo público para admissão de estagiários de nível superior.
A Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que o 9º Processo Seletivo Público para admissão de estagiários de nível superior do Ministério Público do Estado do Piauí
previu a reserva de vagas para a Promotoria de Justiça de Altos - PI;
CONSIDERANDO que não há aprovados/classificados constantes da lista de cadastro de reserva para vagas de estagiários na Promotoria de
Justiça de Altos - PI;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas judiciais e extrajudiciais na Promotoria de Justiça de Altos - PI;
CONSIDERANDO que devem ser observados os princípios da igualdade e da impessoalidade na administração pública;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público, para conhecimento de todos os aprovados e classificados ainda não nomeados no 9º Processo Seletivo Público para
admissão de estagiários de nível superior do Ministério Público do Estado do Piauí, o oferecimento de vaga de estágio a quem tiver interesse
em concorrer na seguinte cidade:
I - 01 (uma) vaga de estágio para a cidade de Altos - PI;
Art. 2ª. A adesão ao presente edital gera para o aprovado apenas expectativa de direito à nomeação para as vagas oferecidas, sendo
resguardada a ordem de classificação do aprovado para o município onde inicialmente ficou classificado, caso não se habilite para as vagas de
estagiários oferecidas na Promotoria de Justiça de Altos - PI.
Parágrafo único. A não adesão do candidato ao presente edital também não implica em nenhum tipo de alteração na sua ordem de classificação
para a cidade onde concorreu, garantindo-lhe a expectativa de nomeação no surgimento de eventual vaga na respectiva cidade.
Art. 3º. O candidato que for nomeado para as vagas previstas neste edital será excluído das demais listas em que constar, não podendo mais
concorrer às vagas que eventualmente surgirem para a cidade onde estava inicialmente classificado.
Art. 4º. Os interessados deverão manifestar-se por meio de requerimento único, pessoalmente, via postal ou via e-mail
(recursoshumanos@mppi.mp.br), dirigido à Coordenação de Recursos Humanos, acompanhado de cópia de documento de identificação, o
qual deve ser protocolado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Rua Álvaro Mendes, 2294, Centro, CEP: 64000-060, Teresina, Piauí.
§ 1º. O prazo para manifestação de interesse do candidato será até o dia 02 de dezembro de 2020.
§ 2º. No requerimento deverão constar os dados de identificação do candidato, cidade de aprovação, endereço, período atual do curso e
telefones de contato.
§ 3º. O candidato que não se manifestar dentro do prazo estabelecido pela Administração ou desistir da nomeação para a vaga indicada no art. 1º
deste edital, manterá sua posição na lista de classificação por município, resguardada a sua ordem classificatória.
Art. 5º. A nomeação para a vaga de estagiário será feita observando-se a classificação final obtida após elaboração de lista com todos os
interessados que se inscreveram na forma do art. 4º deste edital, adotando-se, como critério de classificação a maior nota final no processo
seletivo.
Art. 6º. O resultado final do presente processo será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 7º. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem
classificatória.
Art. 8º. A Procuradoria-Geral de Justiça não arcará com nenhum ônus financeiro decorrente da opção dos aprovados para o preenchimento da
vaga oferecida neste edital.
Art. 9º. A manifestação do candidato em ser nomeado para localidade diversa da qual ficou classificado implica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10. Após o prazo para envio de documentação pelos interessados, será publicado o resultado final em ordem de classificação, sendo
realizada logo em seguida a nomeação dos candidatos na quantidade determinada no art. 1º deste edital, devendo aquele que for nomeado
providenciar sua documentação para posse.
Art. 11. O estágio terá início previsto na data de 14 de dezembro de 2020.
Art. 12. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 26 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI14470
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 52/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000710-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 52/2020
- SIMP 000710-237/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000710-237/2019 para fins de apurar suposto ato de improbidade administrativa
cometido pelo ex-gestor no município de Ribeira do Piauí, consistente no envio intempestivo de peças com relação com recursos vinculados à
saúde e educação, exercício financeiro de 2012.
RESOLVE:
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CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local. Comunique-se o CACOP;
- Verificou-se que o Relatório da DFAM e Parecer do MPC juntados aos autos tratam- se de pareceres complementares. Destarte, consultando o
Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à impressão do relatório final da DFAM e parecer do Ministério Público de Contas, relativo ao
Processo TC nº 52971/2012.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 53/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000712-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 53/2020
- SIMP 000712-237/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000712-237/2019 para fins de apurar suposto ato de improbidade administrativa
cometido pelo ex-gestor no município de Ribeira do Piauí, consistente na realização de despesas sem licitação, exercício financeiro de 2012.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
- Verificou-se que o Relatório da DFAM e Parecer do MPC juntados aos autos tratam- se de pareceres complementares. Destarte, consultando o
Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à impressão do relatório final da DFAM e parecer do Ministério Público de Contas, relativo ao
Processo TC nº 52971/2012.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Promotora de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 54/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000714-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 54/2020
- SIMP 000714-237/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000714-237/2019 para fins de apurar suposto ato de improbidade administrativa
cometido pelo ex-gestor no município de Ribeira do Piauí, consistente no fracionamento de despesas para burlar procedimento licitatório exercício financeiro de 2012.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem
como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local. Comunique-se o CACOP;
- Verificou-se que o Relatório da DFAM e Parecer do MPC juntados aos autos tratam- se de pareceres complementares. Destarte, consultando o
Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à impressão do relatório final da DFAM e parecer do Ministério Público de Contas, relativo ao
Processo TC nº 52971/2012.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 56/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000718-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 56/2020
- SIMP 000718-237/2019.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000718-237/2019 para fins de apurar suposto ato de improbidade administrativa
cometido pelo ex-gestor no município de Ribeira do Piauí, consistente no pagamento a prestadores de serviços de forma continuada, sem
recolhimento das obrigações sociais, exercício financeiro de 2012.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem
como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local. Comunique-se o CACOP;
- Verificou-se que o Relatório da DFAM e Parecer do MPC juntados aos autos tratam- se de pareceres complementares. Destarte, consultando o
Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à impressão do relatório final da DFAM e parecer do Ministério Público de Contas, relativo ao
Processo TC nº 52971/2012.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 44/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº - SIMP 000720-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 44/2020- SIMP 000720-237/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000720-237/2019 para fins de averiguação da irregularidade de divergência entre o
saldo final disponível no demonstrativo financeiro de fevereiro/12 com o saldo inicial de março/12, referente à prestação de contas do município
de Ribeira do Piauí junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, exercício financeiro de 2012.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos;
- Acessando o portal do conveniado, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, proceder à impressão da documentação juntada à
prestação de contas, referente a irregularidade investigada.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI14472
INQUÉRITOCIVIL PÚBLICO nº 07/2019
SIMP 001617-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado tendo por objeto possível dano ambiental ocasionada por criadouro de suínos localizado no povoado
Alagadiço.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 04/2019
SIMP 001260-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado tendo por objeto a investigação da ocorrência de danos ambientais causados por criadouro de suínos
localizado na Rua Manoel Honofre de Santana, nº 225, no Município de Matias Olímpio;
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
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Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 02/2018
SIMP 000176-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no Concurso Público promovido pelo Município de São João do Arraial.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 02/2019
SIMP 001052-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado após a colheita de declarações do Sr. MENDE SÁ DE ARAÚJO em que relata que a esposa do vereador
Júnior da Caiçara foi nomeada para exercer o cargo de Secretária de Agricultura e que esta não desempenha suas atividades porque não há
espaço físico.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 05/2019
SIMP 001453-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para fins de apurar declarações prestadas por Francisco Pontes em desfavor de seu vizinho "IAN", pelo fato
deste lançar esgoto em via pública, e, ainda, quanto a omissão do poder público na fiscalização e solução do problema enfrentado;
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 08/2018
SIMP 000524-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para acompanhar a eventual negociação de débitos com o INSS referente ao exercício financeiro de 2013
do município de São João do Arraial.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
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Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 24/2018
SIMP 000719-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para acompanhar a regularidade na prestação de serviço de pavimentação asfáltica no Município de Matias
Olímpio, realizada no primeiro semestre de 2018.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 04/2018
SIMP 000305-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades em acordo celebrado no Processo executivo nº 0000490-41.2014.8.18.0103
ferindo a regra constitucional do precatório.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 07/2018
SIMP 000523-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades com o subprovisionamento dos encargos previdenciários no Município
de Matias Olímpio.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 009/2017
SIMP 000042-229/2017
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar os Atos de Improbidade Administrativa referente ao não cumprimento dos limites de despesa
com pessoal no município de Matias Olímpio - P nos anos de 2015 e 2016, na gestão do Sr. Antônio Rodrigues Sobrinho.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
INQUÉRITOCIVILPÚBLICOnº 13/2017
SIMP 000046-229/2017
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para investigar as contratações e pagamentos dos serviços de limpeza pública no município de São João do
Arraial - PI nos primeiros dias da nova gestão em 2017.
Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de diligências essenciais ao encerramento do presente procedimento, com base no art. 9º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, PRORROGO o prazo de conclusão do inquérito civil acima
identificado em mais 01 (um) ano, tendo como marco desta prorrogação a data do presente despacho.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
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Público - CNMP.
Após, voltem-me os autos conclusos para melhor apreciação.
CUMPRAM-SE OS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.
Matias Olímpio/PI, 24 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
PA 11/2019
SIMP 000033-229/2019
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar a situação da idosa Maria Porfirio em situação de vulnerabilidade, que estaria
vivendo em condições sub-humanas e sendo negligenciado por sua família
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange apuração da situação da idosa Maria Porfirio em
situação de vulnerabilidade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a situação da idosa Maria Porfirio em situação de vulnerabilidade PRORROGO, POR
01 (UM) ANO, o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 17/2017
SIMP 000018-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após o Ofício nº 2440/16 - GP, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,
informando sobre Certidão de Débito referente à Imputação de Débito nos autos do TC/ nº 52922/12 (Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Matias Olímpio - exercício 2012);
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento de execução de débito competente
ao Poder Executivo Municipal.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar execução de débito, PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em tablado, para sua
conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
3) Diante do descumprimento das requisições ministeriais e da Recomendação 005/2018 da PJMO por parte do Vice-prefeito de Matias Olímpio,
Genivaldo Nascimento, promova-se Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 6º, XIV, alínea f, da Lei
Complementar nº 75/1993 e art. 17 da Lei nº 8.429/1992.
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 66/2019
SIMP 000211-229/2019
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança F S. C.,
relatando que este não tem a paternidade reconhecida pelo suposto pai;
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange investigação de paternidade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a investigação de paternidade do menor PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em
tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
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ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 52/2019
SIMP 000316-229/2019
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança F. G. E S.,
relatando que este não tem a paternidade reconhecida pelo suposto pai, e que inclusive não oferece nenhum tipo de ajuda material para o
sustento do filho.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da situação de reconhecimento de
paternidade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar o reconhecimento de paternidade de menor de idade, PRORROGO, POR 01 (UM)
ANO, o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 26/2019
SIMP 001559-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após o recebimento de relatório em que narra situação de vulnerabilidade das crianças F. C.
S., M. S. M., F. M. S. M, L. S. M., G. S. M., e M. F. S.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da situação de vulnerabilidade de
menores de idade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar o suposto caso de vulnerabilidade de menores de idade, PRORROGO, POR 01 (UM)
ANO, o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 33/2019
SIMP 001558-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar a situação descrito no termo de declarações prestadas pela Sra. Francisca de
Paula Chaves em que se busca a medida protetiva de urgência, sob o argumento de que seu filho Pedro Rodrigues Chaves a agride
verbalmente, principalmente quando ingere bebida alcoólica.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange apuração de violência doméstica.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a situação de violência doméstica PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em tablado,
para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
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Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 49/2019
SIMP 001588-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a investigação sobre suposta violência doméstica.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange situação de violência doméstica.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a situação de violência doméstica PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em tablado,
para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 50/2019
SIMP 001503-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar trecho de obra de pavimentação na cidade de Matias Olímpio.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange apuração de obra de pavimentação na cidade de
Matias Olímpio.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar obra de pavimentação na cidade de Matias Olímpio PRORROGO, POR 01 (UM) ANO,
o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 02/2019
SIMP 001394-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar expediente encaminhado pela Secretaria de Saúde do Município de São
João do Arraial (Ofício GS/SEMSA n° 127/2018) em que se apontam adolescentes menores de 14 (quatorze) anos de idade que se encontram na
situação de gestantes.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange apuração da situação de menores de 14 anos de idade
grávidas.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a situação de menores de 14 anos grávidas PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A.
em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
3) Considerando que não há nos autos resposta do Delegado de Polícia de Matias Olímpio, Dr. Arthur Barros Leal, aos Ofícios nº 296/2018;
334/2018; 022/2019 e 62/2019; 70/2020 - PJMO, relacionados aos caso, promova-se Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,
nos termos do art. 6º, XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/1993 e art. 17 da Lei nº 8.429/1992.
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 de novembro de 2020.
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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
PA 53/2019
SIMP 000315-229/2019
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança M. C.
A., relatando que este não tem a paternidade reconhecida pelo suposto pai;
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange investigação de paternidade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a investigação de paternidade do menor PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em
tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 96/2018
SIMP 000635-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a situação de vulnerabilidade de Erinalda da Silva Sousa, em razão de
alcoolismo.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da situação de vulnerabilidade em
razão do alcoolismo.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar o suposto caso de vulnerabilidade, PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em
tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 20/2019
SIMP 001477-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar a situação descrita na denúncia registrada através do DISQUE DIREITOS
HUMANOS, a qual narra que a idosa, Sra. Maria Damião Pereira está sendo agredida física e psicologicamente por sua filha e genro, bem como
sofrendo abusos financeiros praticados por sua neta
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange investigação de suposta violência doméstica
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar suposta violência doméstica, PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em tablado, para
sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
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PA 41/2019
SIMP 001618-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após o recebimento de relatório em que narra situação de vulnerabilidade da criança A. C. S.
B.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da situação de vulnerabilidade de
menor de idade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar o suposto caso de vulnerabilidade de menor de idade, PRORROGO, POR 01 (UM)
ANO, o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 44/2019
SIMP 001498-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança A. V. F.,
relatando que este não tem a paternidade reconhecida pelo suposto pai;
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange investigação de paternidade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a investigação de paternidade do menor PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o P.A. em
tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PA 05/2019
SIMP 000985-229/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após o recebimento de relatório em que narra situação de vulnerabilidade da criança E. de F.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da situação de vulnerabilidade de
menor de idade.
Conforme análise detida dos autos, ficou evidenciado que o caso requer a adoção de medidas para que seja solucionado.
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 01 (um) ano está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar o suposto caso de vulnerabilidade de menor de idade, PRORROGO, POR 01 (UM)
ANO, o P.A. em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Administrativo por 01 (um) ano;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 24 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
PPICPnº 01/2020
SIMP 000124-229/2020
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil instaurado para investigar a existência de lei municipal que estabelece uma pensão para
os ex-Prefeitos do Município de Matias Olímpio, correspondente a 50% (cinquenta por cento) que receber o Prefeito Municipal em exercício;
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Aduz o § 6º do art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do PPICP abrange a apuração de eventual lesão ao erário
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 90 (noventa) dias está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento
no prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a proteção aos direitos dos consumidores de serviços de dados móveis
PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, o PPICP em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no § 6º do art. 2º, da Res. nº 23/2007 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil por 90 (noventa) dias;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PPICP em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 25 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
PPICPnº 03/2020
SIMP 000153-229/2020
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil instaurado para investigar a existência de problemas na prestação do serviço de
telefonia móvel no Município de São João do Arraial.
Aduz o § 6º do art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do PPICP abrange a efetiva de proteção aos direitos dos consumidores, que possivelmente
estejam sendo violados (Art. 29, CDC);
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 90 (noventa) dias está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento
no prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a proteção aos direitos dos consumidores de serviços de dados móveis
PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, o PPICP em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no § 6º do art. 2º, da Res. nº 23/2007 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil por 90 (noventa) dias;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PPICP em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 25 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
PPICPnº 02/2020
SIMP 000150-229/2020
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil instaurado para investigar a existência de problemas na prestação do serviço de
telefonia móvel no Município de Matias Olímpio.
Aduz o § 6º do art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do PPICP abrange a efetiva de proteção aos direitos dos consumidores, que possivelmente
estejam sendo violados (Art. 29, CDC);
Assim, considerando que o Termo Final do prazo de 90 (noventa) dias está próximo, bem como da impossibilidade de findar este procedimento
no prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a proteção aos direitos dos consumidores de serviços de dados móveis
PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, o PPICP em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no § 6º do art. 2º, da Res. nº 23/2007 do CNMP:
1) Prorrogação do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil por 90 (noventa) dias;
2) A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PPICP em epígrafe;
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Matias Olímpio, 25 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

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14473
Procedimento Administrativo n.º 43/2020
SIMP: 000192-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 44/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
64/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, durante a pandemia do COVID-19, o planejamento e execução do serviço público de coleta
domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas no município de Piracuruca.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se as Recomendações Ministeriais n.º 31/2020 (ID n.º 31271596) e n.º
32/2020 (ID n.º 31271601), destinadas, respectivamente, ao município de Piracuruca e à sociedade empresária M. P. DE SANTANA - ME,
empresa concessionária do serviço de coleta e limpeza daquela urbe.
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Por meio do ofício n.º 50/2020 (ID n.º 31290743), o município respondeu que vem adotando providências pertinentes no sentido do acatamento
integral do recomendado. Outrossim, a referida empresa informou, mediante o ofício n.º 10/2020, que, em atenção à recomendação ministerial,
segue o plano de contingência formulado pela prefeitura, com ações operacionais, acompanhamento e utilização de EPI's, mediante fiscalização
do município (ID n.º31370349).
Posteriormente, expediu-se o ofício n.º 370/2020 (ID n.º 31538299) à Prefeitura de Piracuruca, requisitando informações quanto a criação da
Comissão Municipal de Resíduos Sólidos.
Em resposta, através do ofício n.º 100/2020, o município informou que houve a criação da referida comissão, encaminhando, inclusive, as
portarias de nomeação dos componentes (ID n.º31553383).
Sucessivamente, com o intuito de instruir o presente procedimento, expediu-se o ofício 501/2020, requisitando cópia do Plano de Contingência
criado pela comissão. Atendendo a requisição ministerial, por meio do ofício n.º 108/2020, o município encaminhou cópia do referido plano de
contingência (ID n.º 31594464).
Inspeção realizada pelo Oficial de Diligências da Promotoria de Justiça, nos dias 13/08/2020, 17/08/2020 e 18/08/2020, constatando a
regularidade da coleta de lixo nos bairros desta urbe, bem como zonas rurais do município (ID n.º 31785310).
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que, o município e a concessionária do serviço de coleta de lixo acataram as recomendações expedidas de forma
integral, atingindo seu objetivo, eis que, a coleta de lixo é realizada de forma regular.
Percebe-se, ainda, que durante a tramitação do procedimento, não houve constatação denúncias ou irregularidades, bem como que o município
vem adotando as providências necessárias.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 25 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 82/2020
SIMP: 000132-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 82/2020, instaurado com finalidade de
fiscalizar as ações do poder público municipal de São João da Fronteira/PI no combate e prevenção do Coronavírus (Covid-19).
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 11/2020 (fls. 16/20), destinada à Secretaria de Educação e à
Secretaria de Saúde do município de São João da Fronteira/PI, recomendando-se a suspensão das aulas da rede pública por 15 (quinze) dias e a
aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual (EPI´s).
Por meio do ofício n.º 048/2020 (fl. 43), o município respondeu que adotou imediatas providências no sentido de acatar a referida recomendação,
tendo, inclusive, apresentado documentação comprobatória (fls. 51/58).
Em seguida, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 33/2020 (fls. 28/33), destinada à Secretaria de Educação de São João da Fronteira/PI,
recomendando-se, em síntese, a suspensão das aulas e atividades presenciais até 31/04/2020, conforme sugestões previstas na Nota Técnica
n.º 04/2020/CADOEC/MPPI.
Em resposta (fl. 39), o município informou que suspendeu as aulas nos termos dos Decretos Municipais n.º 08/2020 e n.º 011/2020, bem como
esclareceu que a inexistência de internet em todas as escolas da zona rural torna inviável a manutenção do período letivo com atividades à
distância.
Sucessivamente, foram expedidas as Recomendações Ministeriais n.º 58/2020 (fls. 62/67), n.º 66/2020 (fls. 94/96) e n.º 83/2020 (fls. 120/122),
todas destinadas à Secretaria de Educação de São João da Fronteira/PI, recomendando-se a prorrogação da suspensão das aulas e atividades
presenciais.
Em resposta, o município informou que acatou os termos das recomendações, encaminhando cópias dos Decretos Municipais n.º 015/2020 (fls.
76/77), n.º 24/2020 (fls. 130/132) e n.º 035/2020 (fls. 69/73), os quais versam sobre a suspensão das aulas.
Posteriormente, em atenção à requisição ministerial, o município encaminhou, por meio do ofício n.º 77/2020 (ID n.º 31656317), a relação de
insumos e equipamentos usados pelos profissionais de saúde. Além disso, esclareceu que a aquisição do referido material tem sido feita através
de fornecedor regular já contratado anteriormente, bem como através de nova contratação via adesão de ata de registro de preços.
Por fim, expediu-se o ofício n.º 997/2020 (ID n.º 31864270) à Secretaria de Educação, requisitando informações quanto à previsão de retorno das
aulas presenciais daquele município.
Como resposta, a aludida Secretaria informou, por intermédio do ofício n.º 060/2020 (ID n.º 31969743), que, inobstante do Decreto Estadual nº
19.219/2020 autorizar o retorno de aulas presenciais no Estado do Piauí, o município de São João da Fronteira/PI se encontra com as aulas
presenciais suspensas, sem data prevista para retorno no ano em curso.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que, durante o curso do presente procedimento, não houve reclamações ou constatações de irregularidades quanto ao
fornecimento de EPI's. Além disso, conforme de depreende do ofício n.º 060/2020 (ID n.º 31969743), as aulas municipais não retornarão no ano
de 2020.
Ressalta-se, ainda, que nesta 2.ª Promotoria de Justiça há procedimentos específicos que tratam das ações do poder público municipal em cada
área, bem como procedimento que versa sobre as medidas a serem adotadas durante a suspensão das aulas e quando do seu retorno.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Piracuruca (PI), 23 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 31/2020
SIMP: 000549-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório n.º 31/2020, instaurado em 11/09/2020, por meio da Portaria n.º 135/2020 (ID n.º 31794057), com o
objetivo de investigar o descumprimento do item 6 da recomendação ministerial n.º 95/2020, Portaria n.º 428/2020 do Ministério da Saúde e
demais medidas sanitárias quanto a prevenção e/ou proliferação do coronavírus.
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O presente procedimento originou-se a partir de representação subscrita por Francisco de Assis Oliveira Andrade, servidor público municipal de
São José do Divino, pessoa idosa (66 anos) e portador de hipertensão arterial sistêmica, enquadrado no grupo de risco, a qual aduz que, desde o
início da pandemia, o Prefeito e Secretária de Saúde do município de São José do Divino, por meio de áudios e mensagem de texto, via
whatsapp, pressionariam o requerente a retornar as atividades presenciais, o que estava ocasionando transtornos psicológicos e agravando seu
quadro de hipertensão (31787788).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se a recomendação ministerial n.º 139/2020 (ID n.º 31795308), para
que houvesse o efetivo cumprimento aos termos da recomendação ministerial n.º 95/2020 e portaria n.º 428/2020 do Ministério da Saúde, bem
como o imediato afastamento dos servidores com mais de 60 (sessenta) anos e/ou aqueles com comorbidades passíveis de agravamento pela
infecção do coronavírus, com a instituição do regime de teletrabalho, sem prejuízo da remuneração.
Em resposta, por meio do ofício n.º 232/2020 (ID n.º 31809615), o município informou que não possuía condições de afastar todos os seus
servidores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de suas atividades presenciais, em decorrência do quadro reduzido de servidores do
município.
Posteriormente, novam manifestação do requerente nos autos deste procedimento, informando que o município não realizou o pagamento dos
seus salários referentes aos meses de agosto e setembro. Ademais, relatou que se encontra disponível para o regime de teletrabalho, onde pode
atender as emergências de forma remota, em atendimentos pré-clínico, suporte assistencial, consultas e monitoramentos (ID n.º31855237).
Considerando os elementos informativos colhidos, foi ajuizada Ação Civil Pública em face do município de São José do Divino, protocolada no
Juízo em 08/10/2020, gerando o processo n.º 0800669-40.2020.8.18.0067, cuja inicial e comprovante de ajuizamento se encontram juntados ao
ID n.º 31919704.
Por fim, ofício n.º 283/2020 (ID n.º 31970542), encaminhado pelo município de São José do Divino, encaminhando Decreto Municipal n.º
235/2020 que regulamenta o pagamento dos vencimentos dos servidores que compõem o grupo de risco da COVID-19, informando, ainda, que a
administração pública municipal adotou as medidas necessárias para o afastamento das atividades presenciais dos servidores do grupo de risco.
É o relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o objeto do presente procedimento se encontra esgotado com a impetração de demanda judicial (processo n.º
0800669-40.2020.8.18.0067), verificando-se, ainda, a resolutividade da demanda, por meio dos documentos encaminhados pelo município.
Não mais existindo justificativa para a contiguidade do presente Procedimento Preparatório, o arquivamento é medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10 da Resolução 23/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do Procedimento
Preparatório n.º 31/2020.
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, em razão da Súmula n.º 03 do CNMP.
Notifique-se o noticiante da presente decisão.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 26 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14476
RECOMENDAÇÃO Nº 137/2020
Referente: Inquérito Civil nº 032/2020
Destinatário: Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo e Secretário Municipal de Educação de Campo Alegre do Fidalgo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses
difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada;
CONSIDERANDO que a educação é direito pública fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o fornecimento de ensino fundamental, inclusive em escolas públicas próximas às residências, é dever do Estado e
constitui direito da criança, nos termos dos artigos 205 e 208, IV da Constituição Federal, art. 53, V e 54, IV, do Estatuto da Criança e do
Adolescente e art. 4º, IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
CONSIDERANDO que o 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente é categórico quanto ao respeito aos valores sociais da criança, por prever
que "no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente,
garantindo-se a estes liberdade de criação e o acesso à fonte de cultura".
CONSIDERANDO que a educação básica da população rural deve ser oferecida com as "adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural", nos exatos termos do art. 28 e incisos da Lei 9.394/1996 (Lei das
Diretrizes Básicas da Educação).
CONSIDERANDO que, nos termo do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação), que determina que "O
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino,
que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da
comunidade escolar".
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
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RESOLVE:
RECOMENDAR ao excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Campo Alegre do Fidalgo, Sr. ISRAEL ODÍLIO DA MATA e ao excelentíssimo
senhor Secretário Municipal de Educação, Sr. ANTONIO MARIANO DA MATA, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e
eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adotem as providências necessárias para que:
Art. 1º Antes de realizar o fechamento/nucleação de qualquer escola da zona rural ou urbana da rede municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI,
devem ser observados, para cada unidade fechada, os seguintes requisitos legais:
a) Manifestação do Conselho Estadual de Educação do Piauí acerca do fechamento da escola;
b) Justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação;
c) Análise de diagnóstico do impacto da ação (ex: impacto financeiro e social);
d) Manifestação da Comunidade Escolar (Ex: Associação de pais e alunos, Associação dos Moradores beneficiados, etc);
e) Apresentação de plano de Transporte Escolar, devendo definir rotas dos transportes e o tempo máximo dos alunos em deslocamento;
f) Apresentação de outros documentos que justifiquem o fechamento da unidade escolar.
Art. 2º. Em relação à Unidade Escolar Nossa Senhora Aparecida, situada na localidade "Lagoa do Santo Eugênio", solicitamos que seja
encaminhado relatório com resposta a cada item acima citado, e encaminhado a esta Promotoria de Justiça no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados do recebimento desta recomendação.
Art. 3º. Além da questão escolar, solicito informações, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a cerca da destinação do imóvel da escola fechada.
Art. 3º. A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários
como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a
sua omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de
fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Art. 4º. Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre
o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Art. 5º. Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os
motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a
possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou física responsável, om
repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
São João do Piauí/PI, 18 de novembro de 2020.
[Assinada digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14478
SIMP/MPPI Nº 712-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 020/2020
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 ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos — Arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, incumbindo-lhe fiscalizar
sempre que houver ofensa a qualquer deles;
CONSIDERANDO que tal atribuição também reflete numa atuação fiscalizadora, exercida mediante instrumentos diversos, dentre os quais
destacam-se o inquérito civil e a ação civil pública, visando preservar a integridade material, moral e legal da Administração Pública;
CONSIDERANDO o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 que disciplina que a administração pública direta e indireta, bem como as suas
autarquias e fundações, em todos os níveis de governo, obedecerá aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência, como também a outros princípios implícitos na CF/88;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça Manifestação nº 3377/2020 apresentada junto à Ouvidoria do MPPI, noticiando que
as pedras do calçamento da avenida Beira Rio, que liga o centro da cidade ao Bairro Vermelhão, na cidade de Corrente/PI, estão se soltando e
colocando em risco os moradores, ao passar de moto ou de carro;
CONSIDERANDO que a obra do calçamento da rua beira rio é uma obra pública recente, inaugurada em 2017, executada com recursos do
Governo do Estado do Piauí, através do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI ( https://portalcorrente.com.br/noticia/5603/governadorinaugura-a-pavimentacao-da-rua-beira-rio-em-corrente ), e que não se justifica que então tão pouco tempo esteja se deteriorando da forma como
informada;
RESOLVE:
Instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO a fim de averiguar a ocorrência dos fatos noticiados, especialmente sobre as condições de realização
da obra de calçamento da avenida beira rio, coletando provas, caso necessário, adotando, ao final, as medidas judiciais cabíveis,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1.Seja a presente PORTARIA autuada eletronicamente no SIMP/MPPI juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro
dos autos em livro próprio 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 CACOP, 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 o documento que deu origem à presente instauração.
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. Em sede de diligência inicial, DETERMINO:
6.1 A expedição de ofício ao Diretor Presidente do IDEPI, dando ciência da presente instauração e para que se manifeste, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, sobre a MANIFESTAÇÃO nº 3377/2020 da Ouvidoria do MPPI, podendo, na oportunidade, juntar documentos que entender
pertinentes, bem como requisitando:
6.1.1 cópia integral do procedimento licitatório e que culminou na realização da obra do calçamento da Avenida Beira Rio que liga o centro da
cidade ao Bairro Vermelhão, no município de Corrente/PI
6.1.2 cópia de todos os empenhos e pagamentos realizados, notas fiscais, panilhas de medição e atestado de entrega da obra;
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6.2. Aos Secretários do feito que realizem visita in loco, e percorram toda a extensão da Avenida Beira Rio a fim de verificar as condições em que
a mesma se encontra, lavrando relatório do que for constatado, devidamente ilustrado com imagens.
7. Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8. Publique-se no mural da 2ª Promotoria de Justiça.
9. Após o cumprimento das diligências mencionadas com ou sem respostas, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências acima elencadas.
Corrente/PI, 25 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
SIMP/MPPI Nº 000.849-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 021/2020
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 após a OMS declarar a pandemia do novo Coronavírus sugerindo medidas de emergência de saúde pública, os Governos
Federal, Estadual e Municipais dentro de suas respectivas competências e atribuições adotaram medidas preventivas para conter o avanço e
contágio da pandemia, dentre elas o isolamento social que acabou por afetar os serviços de ensino, os quais tiverem suas aulas suspensas com
determinação legal, em conformidade Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 18.884/2020 e Decreto nº 18.902/2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO os decretos municipais que impõem no âmbito do Município de Cristalândia do Piauí, Estado do Piauí, medidas de proteção à
coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
CORONAVÍRUS (COVID-19);
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas d Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (COVID-19) para Eleições Municipais 2020;
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 no dia 20 de agosto de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí- SESAPI, a Diretoria de Vigilância Sanitária
Estadual - DIVISA, FMS, SMS /VISAS Municipais, submetido às discussões com profissionais do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/PI, sendo
apreciado e aprovado pelo Comitê de Operações Emergenciais -COE e o Comitê PRO Piauí em 04 de agosto de 2020, elaboraram o Protocolo
Específico nº 044/2020, propondo medidas às Eleições Municipais 2020 e definindo algumas responsabilidades com vistas ao gerenciamento do
risco, estabelecendo que todas as atividades desta área devem seguir previamente o Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias
com Enfoque Ocupacional frente a Pandemia;
CONSIDERANDO que em 2 de setembro de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí - SESAPI, a Diretoria de Vigilância Sanitária
Estadual - DIVISA e a Superintendência de Atenção Primaria à saúde e Municípios - SUPAT, elaboraram a Recomendação Técnica nº 020/2020,
que contem orientações para realização de reuniões durante as campanhas eleitorais visando conter a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO que no dia 14 de setembro de 2020, a Portaria PGE (Procuradoria - Geral Eleitoral) nº 1 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 que aglomerações de pessoas e a não observância do uso de máscaras, bem como das demais medidas de prevenção
estabelecidas pelas autoridades sanitárias a fim de evitar a disseminação da COVID-19, descumprem o Decreto Estadual nº 19.040/2020, que
estabeleceu o Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias, o Decreto Estadual nº 19.164/2020, que aprovou o Protocolo Específico
com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação da COVID-19, para Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais 2020, e a
Recomendação Técnica Divisa Nº 020/2020, que dispõe sobre as orientações para realização de reuniões durante as campanhas eleitorais
visando conter a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça de e-mail encaminhando cópia integral da NFE nº 000.221-280/2020 (Origem:
Promotoria Eleitoral da 22ª Zona), informando desrespeito às normas sanitárias em ato de campanha realizado em 14/10/2020 pelo PARTIDO
PROGRESSISTAS - PP de Cristalândia do Piauí/PI, e que teve como candidatos a Prefeito Ariano Messias Nogueira Paranaguá e a Vice-Prefeito
Cleiton Carlos Rodrigues Araújo":
RESOLVE
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 021/2020 com o fito de apurar notícia de desrespeito às normas sanitárias em ato de
campanha realizado em 14/10/2020 pelo PARTIDO PROGRESSISTAS - PP de Cristalândia do Piauí/PI, e que teve como candidatos a Prefeito
Ariano Messias Nogueira Paranaguá e a Vice-Prefeito Cleiton Carlos Rodrigues Araújo", 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:
Página 18

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 766 Disponibilização: Quinta-feira, 26 de Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 27 de Novembro de 2020

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 031/2020 - PRE/PI endereçado aos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí;
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 Cristalândia do Piauí/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;
7. Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8. Após, o cumprimento dos prazos das diligências, com ou sem resposta, venham novamente os autos conclusos para ulterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das deliberações.
Corrente/PI, 25 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente
SIMP/MPPI Nº 000.846-083/2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 022/2020
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 ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos — Arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, incumbindo-lhe fiscalizar
sempre que houver ofensa a qualquer deles;
CONSIDERANDO que tal atribuição também reflete numa atuação fiscalizadora, exercida mediante instrumentos diversos, dentre os quais
destacam-se o inquérito civil e a ação civil pública, visando preservar a integridade material, moral e legal da Administração Pública;
CONSIDERANDO o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 que disciplina que a administração pública direta e indireta, bem como as suas
autarquias e fundações, em todos os níveis de governo, obedecerá aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência, como também a outros princípios implícitos na CF/88;
CONSIDERANDO que a probidade administrativa é considerada uma forma de moralidade administrativa, e consiste no dever de servir à
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrentes em
proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí em
face do Sr. Onélio Carvalho dos Santos, Prefeito de Sebastião Barros, bem como da Sra. Ingridy Cibelie de Carvalho e Guedes, Gestora do
Sebastião Barros-PREV (Fundo de Previdência do Município de Sebastião Barros), noticiando que: "o Prefeito Municipal, o Sr. Onélio Carvalho
dos Santos, no período compreendido entre julho de 2017 a julho de 2020, deixou de recolher ao RPPS de Sebastião Barros o montante de total
de R$ 3.199.598,22", causando, assim, danos ao Fundo de Previdência e ao Município de Sebastião Barros;
CONSIDERANDO que a conduta narrada pode em tese configurar ato de improbidade administrativa nos moldes da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 8.429/92, que disciplina os atos de improbidade administrativa, impõe a perda do mandado e a suspensão dos
direitos políticos, dentre outras sanções, ao gestor que incorrer em ato de improbidade:
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO a fim de averiguar a ocorrência dos fatos noticiados, coletar provas, caso necessário, adotando, ao final,
as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1.Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio
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 nas 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 CACOP, 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 o documento que deu origem à presente instauração.
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. Em sede de diligência inicial, DETERMINO:
6.1 A expedição de ofício ao Sr. ONÉLIO CARVALHO DOS SANTOS, Prefeito de Sebastião Barros e à Sra. INGRIDY CIBELIE DE CARVALHO
GUEDES, Gestora do Sebastião Barros-PREV (Fundo de Previdência do Município de Sebastião Barros), dando ciência da presente instauração
e se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a denúncia formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, podendo, na
oportunidade, juntar documentos que entender pertinentes.
6.2 Expeça-se ofício à Gestora do Sebastião Barros-PREV (Fundo de Previdência do Município de Sebastião Barros) REQUISITANDO, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, preste as seguintes informações:
6.2.a) informe a existência de eventuais débitos do município de Sebastião Barros/PI no que concerne à contribuições de servidores,
especificando-os;
6.b) informe a existência de eventuais débitos do município de Sebastião Barros/PI no que concerne à contribuições patronais, especificando-os;
6.c) informe a existência de eventuais débitos do município de Sebastião Barros/PI no que concerne à parcelamentos de débitos anteriores,
especificando-os;
6.d) informe qual medida foi adotada por parte do SEBASTIÃOBARROS-PREV em face de débitos acaso existentes.
7. Registre-se, incluindo-se no SIMP.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências acima elencadas.
Corrente/PI, 26 de novembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14479
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020
SIMP/MPPI Nº 000380-083/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado na 1ª Promotoria de Justiça de Corrente, através da portaria 002/2020, em razão da
inviabilidade da continuidade da Notícia de Fato nº 000380-083/2020, sem apresentação do relatório essencial para o deslinde do feito, posto que
o CRAS de Cristalândia do Piauí/PI, que se manteve inerte após a expedição de reiterados ofícios.
Em síntese, o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Cristalândia do Piauí/PI protocolou nottitia criminis nesta
Promotoria dando conta da possível prática do crime de abandono de incapaz previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, cuja autoria é
atribuída à Sra. CLAUDIANA VIANA, o que colocaria seus filhos de 5, 7, 10, 13 e 15 anos de idade em situação de risco.
Como diligência inicial, espediu-se ofícios ao Conselho Tutelar e CRAS da cidade de Cristalândia do Piauí solicitando relatório completo e
atualizado do cso, a fim de esclarecer de forma detalhada a situação dos menores.
Em resposta ao ofício nº 253/2020/SEC.UNIF/PJCORRENTE/MPPI, o Conselho Tutelar apresentou sucinto relatório corroborando a situação
noticiada.
O CRAS, por sua vez, manteve-se inerte em relação ao ofício 254/2020/SEC.UNIF/PJCORRENTE/MPPI, razão pela qual o expediente foi
reiterado. Após, apresentaram resposta por meio do ofício nº 014/2020 informando que devido a pandemia causada pelo Coronavírus, naquele
momento, absolutamente todas as assistentes sociais estariam realizando atividades exclusivamente em regime de teletrabalho.
O procedimento ficou parado até a retomada das atividades presenciais tanto nas sede das Promotoria de Justiça de Corrente, quanto do
Município de Cristalândia do Piauí, para a expedição de novo ofício ao CRAS apresentar o relatório já solicitado, uma vez que era essencial para
a apuração do fato. Entretanto, o coordenador do órgão injustificadamente mais uma vez se manteve inerte, extrapolando assim tanto a
quantidade de ofícios a serem espedidos na Notícia de Fato, quanto o limite do razoável para a continuidade do pedido que estava a mercê da
voluntariedade do órgão, com prejuízo a atuação do Parquet .
Em razão da inércia do CRAS, expediu-se a Recomendação nº 001/2020 (ID: 31802316), para que o senhor Elívio Lemos Nogueira,
coordenador do órgão, apresentasse o relatório solicitado, evitando omissões ou retardamento injustificado, sob pena de se configurar
ato de improbidade administrativa, bem como crime, na forma do artigo 10 da Lei 7.347/85.
Através do ofício nº 07/2020, o CRAS de Cristalândia encaminhou relatório atualizado do fato noticiado no procedimento em questão, conforme
fragmentos abaixo colacionados:
Em tentativa de realizar uma visita domiciliar, dia 21 de outubro de 2020, as 10h da manhã, à residência da Sra. Claudiana Viana Pereira, mãe
das cinco crianças e adolescentes já mencionados, em endereço: Rua Abdon R. Nogueira, Nº 57, Bairro: Nova República, em Cristalândia do
Piauí - PI, não foi possível, pois segundo informações de vizinhos e familiares, a Genitora, a pouco menos de 3 meses, encontra-se residindo
com os cinco filhos no município de Formosa do Rio Preto- BA.
Informou a Sra. Conceição Valdete Viana da Silva, que acredita que depois das denúncias, envolvendo Conselho Tutelar e Ministério Público, a
sua filha Claudiana Viana Pereira, enquanto estava morando em Cristalândia do Piauí, melhorou as atitudes com relação as saídas, bebidas,
amizades, e passou ter mais responsabilidades para com os filhos, no entanto depois que foi morar em Formosa do Rio Preto - BA, ela não sabe
informações.
Diante da mudança da família em questão para o município de Formosa do Rio Preto - BA, inviabilizou um contato direto com os cinco menores e
sua genitora Sra. Claudiana Viana Pereira.
Contudo, as informações colhidas anteriormente pelo Conselho Tutelar-CT de Cristalândia do Piauí e as declarações emitidas pela avó materna
das crianças e vizinhos, nos leva a considerar importante o acompanhamento desse caso, principalmente a saber como estão vivendo os cinco
menores em outro município.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Compulsando-se os presentes autos, verifica-se a impossibilidade desta Promotoria de Justiça verificar a atual situação dos menores no contexto
familiar, bem como identificar possível situação de negligência e/ou abandono de incapaz. Isso porque, conforme relatório apresentado pela
assistente social Itatiara Freitas Martins Cavalcante, a família se mudou para o Município de Formosa do Rio Preto/BA, antes mesmo da visita
domiciliar do CRAS, portanto, inviabilizando contato direto com os menores e a senhora Claudiana Viana Pereira.
Por todo o exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, em virtude do exaurimento do objeto por parte desta
Promotoria, bem como da impossibilidade da continuidade do feito.
Deixo de submeter a presente Decisão de ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de
julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Antes da realização do arquivamento definitivo determino seja a expedição de ofício com download consolidado dos autos, e envio ao correio
eletrônico do Promotor de Justiça da cidade de Formosa do Rio Preto/BA, para a adoção das providências que entender pertinentes.
Diante da informação oficiosa de que o Promotor de Justiça atuante no local atende apenas na cidade de Barreiras/BA, efetue-se ligação
telefônica para o número (77) 3611-480, a fim de obter informações sobre o nome e endereço de e-mail do membro do Ministério Público atuante
na cidade de Formosa do Rio Preto. Restando a diligência infrutífera, apenas certifique-se.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias. Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Corrente/PI, 20 de novembro de 2020.
LUCIANO LOPES SALES
Promotor de Justiça
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente/PI
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Avelino Lopes/PI

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI14480
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2020
Portaria nº 82/2020
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.° 12/93 e artigo 8°, parágrafo 1° da Lei n°
7.347/85;
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III da Constituição Federal que é função institucional do Ministério Público promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO que a Resolução n° 174/2017 do CNMP, disciplina o Procedimento Administrativo como instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, bem como apurar fatos que ensejem a tutela de
interesses individuais indisponíveis, e ainda, embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, cujos interesses sejam de atribuição desta
Promotoria de Justiça, a fim de dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput da CF) e da razoável duração dos
processos (art. 5° LXXVIII da CF);
Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de
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Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 09/2017 (SIMP 000069-226/2016), com o fito de regularizar as concessões/permissões
de uso de pontos comerciais (boxes) do Mercado Público do Povoado Oitis, situado no município de Colônia do Piauí, coletando
informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas acerca do (des)cumprimento do preceito, a fim de subsidiar a adoção de
medidas pertinentes à espécie.
Inicialmente, DETERMINO:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro
respectivo;
3) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra (mat.: 15691), assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
4) Comunique-se a instauração deste Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), por e-mail, para conhecimento;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º, da Resolução
n° 174/2017 do CNMP;
6) JUNTE-SE aos presentes autos cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado no bojo do IC nº 09/2017 (000069226/2017), certificando-se as datas de término dos prazos contidas nas cláusulas.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, data da assinatura digital
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

3.8. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14482
PORTARIA N. 19/2020
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as peças de informação distribuídas a esta Promotoria de Justiça como notícia de fato sob o n. SIMP 000057-344/2020, as
quais noticiam ausência de prestação de contas dos recursos recebidos pela Unidade Escolar Matias Olímpio no ano de 2019, fato que, em tese,
caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que o art. 7º da Resolução CNMP n. 174/2017 estabelece que, na tramitação da Notícia de Fato, o membro do Ministério
Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de Fato n. SIMP 000057-344/2020 expira nesta data;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade e publicidade e as disposições da Lei 8.429/1992, que norteiam a atuação da
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CRFB);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CRFB e arts. 5º, I, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985),
inclusive ação para responsabilização por improbidade administrativa - art. 17 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse das informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/1985, que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos a seu cargo, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil (art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP n.
23/2007);
CONSIDERANDO a necessidade de apuração preliminar à instauração de inquérito civil, para complementação das informações constantes nos
autos, especialmente diante do teor da documentação apresentada pela SEDUC/PI em 24.11.2020;
RESOLVE:
1. INSTAURAR procedimento preparatório de inquérito civil visando à apuração do fato noticiado, qual seja, ausência de prestação de contas dos
recursos recebidos pela Unidade Escolar Matias Olímpio no ano de 2019.
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, observando-se a numeração sequencial dos procedimentos preparatórios desta Promotoria de Justiça, com o devido
registro no SIMP e no livro próprio;
2.2. Publicação da portaria no DOEMPPI;
2.3. Afixação desta portaria no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de
Teresina/PI;
Comunicação da instauração do procedimento preparatório ao CACOP/MPPI por e-mail e ao Conselho Superior do MPPI, via sistema Athenas,
anexando-se cópia desta portaria.
2.5. Requisição à SEDUC/PI que, em 15 dias úteis, a) informe se o prazo para prestação de contas dos recursos relativos ao PACTUE, recebidos
pelas escolas em 2019, foi prorrogado; b) em caso positivo, envie a norma que prevê a prorrogação; c) em caso negativo, informe se foi
instaurado procedimento administrativo, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de apurar eventual ausência de
prestação de contas dos recursos do PACTUE repassados em 2019 à Unidade Escolar Matias Olímpio; encaminhe, em caso positivo,
informações sobre o andamento do procedimento e, se concluído, cópia da decisão final.
Designo os servidores lotados neste órgão ministerial para secretariar o procedimento preparatório instaurado.
Cumpra-se.
Teresina, 25 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI14483
RECOMENDAÇÃO N° 79/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através desta 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), e ainda:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemPágina 21

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 766 Disponibilização: Quinta-feira, 26 de Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 27 de Novembro de 2020

estar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna, que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, 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);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, 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;
CONSIDERANDO a Recomendação técnica emitida pela Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/SESAPI recomendando a realização do teste
(teste rápido ou RT-PCR) nos pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde estadual ou municipal;
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, em observância Recomendação
técnica emitida pela Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/SESAPI, que
estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das atividades escolares presenciais,
que:
RESOLVE:
RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI:
Dispensação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos medicamentos fármacos XARELTO 20MG (rivaroxabana), ENALAPRIL 10 MG,
ANLODIPINO 5 MG, SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, SINVASTATINA 40MG e OMEPRAZOL 20MG, à paciente MARIA ESTER
RIBEIRO, evitando-se a descontinuidade do serviço, sob pena de responsabilização civil.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas,
podendo implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais que se mostrem cabíveis, em sua máxima extensão, inclusive
ajuizamento de ação de improbidade administrativa e apuração de crime de responsabilidade.
PRAZO: Que sejam encaminhadas à esta Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI, no prazo máximo de 10 dias úteis, para o e-mail
pjsrn@mppi.mp.br, informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
RESOLVE, por fim determinar, que seja encaminhada a presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí
para a devida publicação no Diário do MPPI a, bem como se remeta cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde.
São os termos da recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí.
São Raimundo Nonato/PI, 16 de novembro de 2020.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

3.10. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14484
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 48/2018
SIMP 000063-033/2017
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio do Promotor de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 9º da Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação
do Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº 48/2018, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de
acompanhar o processo de climatização da U.E. Florisa Silva, localizada no bairro Promorar;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil Público é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente ICP finda em 15/12/2020;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir desta data, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b) Publique-se no
Diário da Justiça; c) Expeça-se Ofício à Equatorial Piauí requisitando informações sobre a energização da U.E. Florisa Silva para conclusão da
climatização do educandário pela SEDUC.
Teresina, 25 de novembro de 2020.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça da 38ª PJ

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI14486
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 - SIMP Nº 000110-293/2020
ASSUNTO: CORREIÇÃO INTERNA ORDINÁRIA - 2020
DECISÃO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado sob o nº 000110-293/2020, com o fito exclusivo de acompanhar e documentar os
atos praticados durante a Correição Ordinária referente ao ano de 2020 .
Durante o referido procedimento, foram adotadas as providências devidas, com base no Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01 de janeiro de 2017,
alterado recentemente.
Ao finalizar o procedimento, foi elaborado Relatório Conclusivo e encaminhada cópia por email ao Corregedor Geral do Ministério Público em
12/03/2020, conforme fls. 81.
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Dessa forma, entendo não ser mais necessária nem útil a tomada de qualquer outra providência no Procedimento Administrativo em epígrafe.
Não vislumbro mais necessidade de continuidade, uma vez que encerrada a Correição Ordinária de 2020.
Assim sendo, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo.
Em se tratando de mero PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, determino a simples comunicação da decisão de arquivamento ao Conselho
Superior do Ministério Público, conforme determina o art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, sem a remessa dos autos, devendo o
arquivamento em questão dar-se no âmbito desta Promotoria de Justiça e em pasta própria devido a matéria.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos/PI, 26 de novembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019 - SIMP nº 000522-293/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se o presente Procedimento Administrativo, através da Portaria nº 12/2019, em decorrência da conversão da Notícia de Fato instaurada
com a finalidade de adotar as providências necessárias a fim de que seja marcada consulta com médico cardiologista em favor de Antônio Paulo
da Silva, conforme noticiado por este e por sua genitora, a Sra. Maria do Rosário da Silva.
Às fls. 06, foi expedido Ofício nº 106/2018 - PJ à Prefeita do Município de Cocal de Telha.
Juntada de documentos (fls. 07-12).
Novo Despacho (fls. 12-v).
Certidões emitidas pelo servidor às fls. 13 e 14, com juntada de informações (fls. 13-19).
Expedição de notificação ao Sr. Antônio Paulo da Silva para comparecer a esta Promotoria (fls. 20).
Nova certidão atestando que a notificação expedida foi entregue no endereço indicado pelo Sr. Antônio Paulo da Silva e que este não
compareceu a esta Promotoria de Justiça, conforme fls. 21-22.
Às fls. 24, consta relatório extraído do sistema BID referente à Sra. Maria do Rosário da Silva em que consta o mesmo endereço para o qual foi
enviada a notificação de fls. 21-22.
É o relatório.
O Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de
ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
No caso em apreciação, o procedimento administrativo foi instaurado com a finalidade de adotar as providências necessárias a fim de que seja
marcada consulta com médico cardiologista em favor de Antônio Paulo da Silva.
Ocorre que, compulsando os autos, especialmente a certidão de fls. 13, verifica-se que fora expedido o Ofício nº 106/2018 - PJ à Prefeita do
Município de Cocal de Telha e que a própria genitora/noticiante se comprometeu a entregá-lo ao destinatário e, em seguida, trazer até esta
Promotoria de Justiça com o recibo de assinatura pelo servidor vinculado à entidade oficiada. Consta, ainda, que esta não retornou à Promotoria
de Justiça para prestar informações acerca do expediente.
Fora obtido o endereço do interessado Antônio Paulo da Silva em consulta ao Sistema Themis, conforme certidão de fls. 14, e documentos de fls.
13-19, e expedida nova notificação (fls. 20-22).
Com o fim de se certificar acerca do endereço dos noticiantes, fora juntado aos autos também relatório oriundo do sistema BID em que consta o
mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação de fls. 20-22.
Desta forma, mostrou-se evidente a falta de interesse dos noticiantes em prestar esclarecimentos a esta Promotoria de Justiça acerca da
resolução da questão posta, presumindo-se que tenha sido resolvida, até pela negligência em não mais procurar o Ministério Público para tratar
da questão, apesar de notificados para comparecer a esta Promotoria de Justiça.
Ante o exposto, em razão da conduta dos noticiantes, e não havendo outra providência a ser adotada no momento, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo.
Cientifique-se os noticiantes acerca desta decisão de arquivamento, nos termos do art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Em havendo recurso, autos conclusos para análise de eventual reconsideração (art. 13, §3º da Resolução nº 174/2017 - CNMP).
Em não havendo recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça, fazendo o registro no sistema SIMP (art. 13, §4º da
Resolução nº 174/2017 - CNMP).
Publique-se. Registre-se no SIMP. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 26 de novembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

3.12. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14489
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000145-172/2016(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
DESMATAMENTO - COMPENSAÇÃO REALIZADA.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000145-172/2016, instaurado aos 01 de dezembro de 2016, com a finalidade de apurar a possível
ocorrência de desmatamento na construção da nova sede do Jockey Club de Teresina, localizada na estrada que liga a cidade de Teresina a
José de Freitas, a 2,5 km da Polícia Federal;
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, aos 26 de abril de 2017, informou que o referido empreendimento
encontra-se regular junto à Secretaria, uma vez que possui a documentação necessária para o corte das árvores e a queima controlada, reforçou
ainda que o empreendimento possui as licenças cabíveis e que requereu a renovação de sua Licença de Instalação, encaminhou ainda cópia da
anotação técnica do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC. (Fls. 08/23).
Aos 23 de outubro de 2017, a Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos encaminhou Relatório de Vistoria Técnica nº 41/2017, no qual foi
constatado que: "... as áreas sofreram desmatamentos progressivos, mais acentuados nos anos de 2012 e 2016. Na ocasião da inspeção foi
apresentada autorização atual de poucas árvores (aproximadamente 06 espécimes) na parte da frente do empreendimento próximo a PI-113...".
(Fls. 28/38).
Em Laudo Técnico de Vistoria da SEMAM, encaminhado aos 23 de abril de 2018 a esta Promotoria, foi informado que "... não foram encontrados
em nossos arquivos Termo de Compensação Ambiental celebrado entre as partes... Segundo informações colhidas com um despachante de
processos no qual representa a instituição junto aos órgãos, o mesmo informou que não houve compensação ambiental, visto que a área
encontrava-se antropizada e a única necessidade que se havia na época era quanto à poda que seria realizada nas árvores presentes no
local...". (Fls. 60/64).
Contudo foi juntado ao procedimento o Termo de Compensação Ambiental SEMAM nº 20/2017, firmado entre o Secretário de Meio Ambiente e
Recurso Hídricos e o representante legal do Jockey Club do Piauí, na qual o compromissário, como forma de compensar o dano causado ao
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meio ambiente "...deverá doar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM 30 (trinta) mudas de espécies arbóreas
frutíferas...". (Fls. 65/67).
Foram acostados aos autos Licenças Ambientais de Operação e Instalação, Alvará de Construção e Habite-se. (Fls. 68/72).
Aos 29 de outubro de 2018 foi recebido e juntado ao procedimento o Recibo de Entrega de Mudas, informando que aos 15 de fevereiro de 2017,
a compensação de 30 (trinta) mudas de espécies de Mangueira foram entregues pela empresa Jockey Club do Piauí, referente à compensação
ambiental de nº 20 realizada com a SEMAM, em decorrência do impacto negativo causado pela supressão das árvores. (Fls. 77).
Em resposta a requisição Ministerial, a SEMAM, realizou visita técnica aos 22 de março de 2019, o qual concluiu que: "...o empreendedor está
realizando plantio da área do empreendimento com espécies arbóreas, variando entre frutíferas, nativas e ornamentais... não foi observado
nenhum dano ambiental na área do empreendimento...". (Fls. 83/86).
O Presidente do Jockey Club de Teresina, compareceu aos 13 de novembro de 2019 nesta Promotoria, apresentando, novamente, o recibo
entregas de mudas à SEMAM e informando que as mudas foram entregues a Secretária, sendo assim de responsabilidade da mesma o plantio
das mudas, de acordo com a Cláusula Primeira do Termo de Compensação Ambiental SEMAM nº 20/2017.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
Desmatamento é o processo de destruição das florestas através da ação do homem. É a destruição, corte, abate indiscriminado de matas e
florestas, para comercialização de madeira, utilização dos terrenos para agricultura, pecuária, urbanização, qualquer outra atividade econômica
ou obra de engenharia.
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) em seu artigo 3°, inciso III, conceitua poluição como sendo:
"III- (...), a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bemestar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 14 de Novembro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI14491
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000160-177/2020
DESPACHO MINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Termo de Declarações ofertado por GERCY BARBOSA DA SILVA, autuado como NOTÍCIA DE FATO (NF) no âmbito desta 2ª
Promotoria de Justiça de Valença do Piauí (2ª PJV) sob o SIMP 000160-177/2020, informando que há muito tempo vem enfrentando um
problema com seu vizinho, em razão da água que ele utiliza em sua residência escoar para a casa da noticiante.
Ademais, pontuou que já procurou a Defensoria Pública e a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, não teve seu problema solucionado (id:
31126946).
Com isso, foram determinadas as diligências de praxe, bem como foi expedidoà c ofício à noticiante, para que, em 15 (quinze) dias úteis,
comparecesse a essa 2ª PJV, visando complementar e individualizar as alegações de fato noticiadas na NF em questão, dotando-as de mais
delimitações, indicando testemunhas e/ou quaisquer elementos de prova ou de informação mínimos para o início da sua apuração, a fim de
subsidiar a atuação ministerial e, notadamente, para deliberar sobre instauração de procedimento próprio.
Frise-se que a entrega do referido ofício restou prejudicado, tendo em vista que o oficial promotoria desta 2ª PJV encontrava-se em regime de
teletrabalho (id: 31522877).
Da cuidadosa análise dos autos, imperioso reconhecer, mesmo após toda a tramitação da presente NF, neste momento, não há fatos que
justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP) no caso em questão.
Com isso, foi exarada decisão de arquivamento do presente procedimento, tendo sido determinada a expedição de ofício ao Noticiante para
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ciência da decisum (ID 31527709).
Sucede que nos autos consta informação de que foi estabelecido contato telefônico com o número disponibilizado pela noticiante, em 3 (três)
oportunidades, com vistas a lhe dá ciente do dito ofício, não tendo logrado êxito, em razão do telefone encontrar-se "fora de área" (ID 31551566).
Lado outro, transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da presente NF.
Autos em tramitação eletrônica, à luz do Ato PGJ/PI n. 931/2020.
Sem diligências pendentes.
Ressalta-se, por oportuno, que o prazo inerente ao trâmite da presente NF encontra-se exaurido no SIMP, não existindo, pois, razões que
justifiquem seu prosseguimento.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, não se podendo presumir atualmente lesão ou
ameaça de lesão aos interesses ou direitos do noticiante, à luz da Resolução CNMP n. 174/2017, DETERMINO a BAIXA do SIMP, em
cumprimento à decisão retro (ID 31527709), determinando, no entanto, por cautela, o ENCAMINHAMENTO do presente arquivo em formato
word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMPPI, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Cumpra-se, com urgência.
Valença do Piauí/PI, 24 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000202-177/2020
DESPACHO MINISTERIAL
Vistos, etc.
Trata-se do Termo de Declaração ofertado por FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JÚNIOR, autuado como NOTÍCIA DE FATO (NF) no
âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí (2ª PJV) sob o SIMP 000202-177/2020, informando que, desde o dia 13/03/2020,
tenta fazer o cadastro para participar da licitação modalidade tomada de preços no Município de Novo Oriente do Piauí, a qual tem por
objeto a aquisição de medicamentos e material hospitalar (id: 31184335).
Relatou ainda que, no dia 13/03/2020, foi até a sede da Prefeitura do reportado Município, por volta das 08h00h, onde foi recebido pelo
Controlador do Município, ANTÔNIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA, tendo esse lhe informado que todos os membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL) estavam viajando.
Ademais, aduziu que, no dia 16/03/2020, retornou à sede da referida Prefeitura, por volta das 11h40h, estando essa "fechada", onde foi
recebido pelo vigia, o qual lhe relatou que os membros da CPL passam semanas e até meses sem ir à Prefeitura, sendo que há 05 (cinco)
meses a energia elétrica do prédio da prefeitura foi "cortada" por falta de pagamento e que o "expediente" diário, quanto tem, é de 08h00 às
10h00h.
Por fim, sustentou que o prazo para realização do cadastro para participação na licitação é somente até dia 19/03/2020 e que, neste mesmo
dia, será aberta outra licitação, na modalidade pregão, para aquisição de transporte escolar, na sede da Prefeitura.
Com isso, em despacho inicial foram determinadas as diligências de praxe, inerentes ao trâmite de NF, bem como foi solicitado ao Município
de Novo Oriente, ora requerido, manifestação acerca da situação demanda (id: 31524948).
Devidamente ciente, o requerido manifestou-se, informando, em suma, que o noticiante não apresentou nenhum motivo relevante para não
ter conseguido realizar o cadastro na licitação, destacando que esse não compareceu à sessão de análise dos documentos de habilitação e
propostas de preços (id: 31574786).
Documento ID: 3152672 - Página Doc: 1
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000202-177/2020
DESPACHO MINISTERIAL
Vistos, etc.
Trata-se do Termo de Declaração ofertado por FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JÚNIOR, autuado como NOTÍCIA DE FATO (NF) no âmbito
desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí (2ª PJV) sob o SIMP 000202-177/2020, informando que, desde o dia 13/03/2020, tenta fazer
o cadastro para participar da licitação modalidade tomada de preços no Município de Novo Oriente do Piauí, a qual tem por objeto a aquisição de
medicamentos e material hospitalar (id: 31184335).
Relatou ainda que, no dia 13/03/2020, foi até a sede da Prefeitura do reportado Município, por volta das 08h00h, onde foi recebido pelo
Controlador do Município, ANTÔNIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA, tendo esse lhe informado que todos os membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL) estavam viajando.
Ademais, aduziu que, no dia 16/03/2020, retornou à sede da referida Prefeitura, por volta das 11h40h, estando essa "fechada", onde foi recebido
pelo vigia, o qual lhe relatou que os membros da CPL passam semanas e até meses sem ir à Prefeitura, sendo que há 05 (cinco) meses a
energia elétrica do prédio da prefeitura foi "cortada" por falta de pagamento e que o "expediente" diário, quanto tem, é de 08h00 às 10h00h.
Por fim, sustentou que o prazo para realização do cadastro para participação na licitação é somente até dia 19/03/2020 e que, neste mesmo dia,
será aberta outra licitação, na modalidade pregão, para aquisição de transporte escolar, na sede da Prefeitura.
Com isso, em despacho inicial foram determinadas as diligências de praxe, inerentes ao trâmite de NF, bem como foi solicitado ao Município de
Novo Oriente, ora requerido, manifestação acerca da situação demanda (id: 31524948).
Devidamente ciente, o requerido manifestou-se, informando, em suma, que o noticiante não apresentou nenhum motivo relevante para não ter
conseguido realizar o cadastro na licitação, destacando que esse não compareceu à sessão de análise dos documentos de habilitação e
propostas de preços (id: 31574786).
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/67e227125cf33f2b15748d6b583f38c3 Assinatura Realizada Externamente
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ
Pontuou ainda que o controlador municipal, tentou contato com o requerente, mas sem êxito.
Destacou que o requerente não compareceu à sessão de abertura da
licitação.
Aduziu que a Prefeitura teve problemas com o fornecimento de energia elétrica na sua sede, mas isso não impediu a realização das sessões
presenciais de licitação.
Destarte, concluiu que as "denúncias" apresentadas não têm cabimento, merecendo ser arquivado este procedimento.
De outra banda, verifica-se que o Município de Novo Oriente não juntou nenhum documento que comprovasse tais alegações.
Diante disso, foi expedido ofício ao noticiante para ciência das informações prestadas pelo Município em questão, assim como para que se
manifeste nos autos, ofertando e complementando novos elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração,
esclarecendo-lhe no ofício que "a ausência de manifestação de vontade do(a)(s) noticiante(s) ou a omissão injustificada em atender à
presente solicitação poderá implicar no arquivamento imediato da Notícia de Fato (NF) em exame (Res. CNMP 174/2017, art. 4º, III)" (id.
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31612856).
Consoante certidões de id. 31692277 e 31636729, restaram infrutíferas as tentativas de entrega do sobredito ofício, em razão do telefone
fornecido pelo noticiante encontrar-se desligado.
Lado outro, após acurada análise dos autos, restou verificado que o endereço fornecido pelo noticiante se revela incompleto, haja vista que
ele somente informou que o nome da rua e a cidade, a saber, Teresina/PI.
Transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da presente NF, cujo prazo se encontra exaurido no SIMP, não
existindo, pois, razões que justifiquem seu prosseguimento, sem as complementações solicitadas, à míngua de justa causa.
Autos em tramitação eletrônica, à luz do Ato PGJ/PI n. 931/2020.
No presente momento, diante das informações preliminares colhidas nos autos, o fato é que, sem a complementação/réplica
devida da resposta
Documento ID: 3152672 - Página Doc: 2
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ
Pontuou ainda que o controlador municipal, tentou contato com o requerente, mas sem êxito.
Destacou que o requerente não compareceu à sessão de abertura da
licitação.
Aduziu que a Prefeitura teve problemas com o fornecimento de energia elétrica na sua sede, mas isso não impediu a realização das sessões
presenciais de licitação.
Destarte, concluiu que as "denúncias" apresentadas não têm cabimento, merecendo ser arquivado este procedimento.
De outra banda, verifica-se que o Município de Novo Oriente não juntou nenhum documento que comprovasse tais alegações.
Diante disso, foi expedido ofício ao noticiante para ciência das informações prestadas pelo Município em questão, assim como para que se
manifeste nos autos, ofertando e complementando novos elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração,
esclarecendo-lhe no ofício que "a ausência de manifestação de vontade do(a)(s) noticiante(s) ou a omissão injustificada em atender à presente
solicitação poderá implicar no arquivamento imediato da Notícia de Fato (NF) em exame (Res. CNMP 174/2017, art. 4º, III)" (id. 31612856).
Consoante certidões de id. 31692277 e 31636729, restaram infrutíferas as tentativas de entrega do sobredito ofício, em razão do telefone
fornecido pelo noticiante encontrar-se desligado.
Lado outro, após acurada análise dos autos, restou verificado que o endereço fornecido pelo noticiante se revela incompleto, haja vista que ele
somente informou que o nome da rua e a cidade, a saber, Teresina/PI.
Transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da presente NF, cujo prazo se encontra exaurido no SIMP, não existindo,
pois, razões que justifiquem seu prosseguimento, sem as complementações solicitadas, à míngua de justa causa.
Autos em tramitação eletrônica, à luz do Ato PGJ/PI n. 931/2020.
No presente momento, diante das informações preliminares colhidas nos autos, o fato é que, sem a complementação/réplica devida da resposta
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/67e227125cf33f2b15748d6b583f38c3 Assinatura Realizada Externamente
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ
apresentada pelo Noticiado, resta prejudicada a eventual atuação ministerial, pois as afirmações iniciais do(a) Noticiante são
insuscetíveis de afastar a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos municipais.
Em suma, em análise da documentação acostada, não se verifica a possibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer
procedimento, ainda que preliminar, à míngua de justa causa ou elementos probatórios mínimos em relação aos fatos
genericamente noticiados.
À vista do exposto, diante da não manifestação do(a) noticiante, ARQUIVO a presente NF, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
A título de providências finais, DETERMINO:
a) Ad cautelam, a PUBLICAÇÃO da presente decisão em DOEMP/PI, oportunidade em que, ciente e querendo, o noticiante poderá
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º), malogradas as tentativas de localizar o noticiante
pessoalmente; t
b) Apresentado recurso, o RETORNO dos autos conclusos para análise de reconsideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte
final);
c) Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, independentemente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO
deste em livro próprio, bem como no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Expedientes necessários, com urgência. Valença do Piauí/PI, 23 de novembro de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
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apresentada pelo Noticiado, resta prejudicada a eventual atuação ministerial, pois as afirmações iniciais do(a) Noticiante são
insuscetíveis de afastar a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos municipais.
Em suma, em análise da documentação acostada, não se verifica a possibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer
procedimento, ainda que preliminar, à míngua de justa causa ou elementos probatórios mínimos em relação aos fatos genericamente
noticiados.
À vista do exposto, diante da não manifestação do(a) noticiante, ARQUIVO a presente NF, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
A título de providências finais, DETERMINO:
Ad cautelam, a PUBLICAÇÃO da presente decisão em DOEMP/PI, oportunidade em que, ciente e querendo, o noticiante poderá apresentar
recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º), malogradas as tentativas de localizar o noticiante
pessoalmente; t
Apresentado recurso, o RETORNO dos autos conclusos para análise de reconsideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte
final);
c) Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, independentemente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO deste
em livro próprio, bem como no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Expedientes necessários, com urgência. Valença do Piauí/PI, 23 de novembro de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
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Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
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3.14. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14493
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000206-172/2015 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Fiscalização. Urbanismo. Obras de prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco - Marginal Sul.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 19 de agosto de 2015, pela 30ª Promotoria de Justiça desta capital, mediante Portaria nº
42/2010, tendo em vista a finalidade de apurar a regularidade das obras de prolongamento da Avenida Marechal Castelo Branco, Marginal Sul,
até a ponte da Avenida Gil Martins.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Às Fls. 17/30 acostou-se aos autos o Relatório de Vistoria Técnica nº 159/2015 de autoria da Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do
MPPI, no qual conlcuiu-se e recomendou-se:
"Existiu intervenção na área de APP de maneira inadequada, devem-se observar as normas referentes à intervenção em APP's.
Caso seja concedido o que não é recomendado o licenciamento deve seguir o art. 65 do novo código florestal referente a regularização fundiária
de interesse específico dos assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente não
identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária.
A impermeabilização dos solos por material de aterro e área construída, aumentará significamente o pico de vazão, ocasionando enxurradas nas
áreas mais baixas onde se encontram a APP, provocando assim erosões e assoreamento do Rio Poti, principalmente na época chuvosa.
Solicitar cópia de Planta de Situação ESCALA (1:5.000) com as respectivas distâncias entre os pontos próximos da supressão vegetal para a
implantação da via em relação às margens do Rio. Foi possível ver através da ferramenta Google Earth que o desmatamento chegou ao ponto de
alcançar a 25 metros da borda da calha do leito regular do Rio Poti, onde seria para ser de no mínimo de 100 metros (art. 4º, "c" do Novo Código
Florestal)
Foi também observado em vistoria que existe também uma via em direção contrária sendo aberta por baixo da ponte que dá acesso ao Conjunto
Emílio Falcão." (sic)
Ademais, a Secretaria Municipal do meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM encaminhou (Fl. 45/49), a esta Promotoria de Justiça,as cópias
das Licenças Ambientais Prévias e de Instalação, autorização para Supressão Vegetal (trecho compreendido entre a curva do CEFP - estaca
zero e a Ponte da Wall Ferraz - estaca 60) e o relatório de Vistoria Técnica da referida obra, além disso, afirmou que a compensação ambiental
não havia sido realizada, haja vista que ainda estaria sendo discutida junto a Prefeitura Municipal de Teresina.
Para mais, a Gerência de Meio Ambiente - por meio de Relatório encaminhado pela Chefia de Div. de Licenciamento Ambiental Sul (SDU/Sul),
emitiu parecer favorável à emissão da Licença Ambiental de Instalação.
Em despacho de fls. 51/52, determinou-se a expedição de ofício a SDU/Sul, SEMAM e IPHAN, para que se manifestassem acerca das questões
apresentadas pelo Setor de Perícias do MPPI, que apresentasse cópia integal do licenciamento ambiental da obra de instalação da 1ª etapa da
Via Marginal Sul, bem como para prestar informações sobre a compensação ambiental relativa à obra, que informasse a esta promotoria se
autorizou a Prefeitura a fazer a obra de instalação da 1ª etapa da Via Marginal Sul, tendo em vista a interferência que ocorrerá no Parque
Floresta Fóssil, respectivamente. Além do mais, designou-se audiência para o dia 14 de outubro de 2016, com notificação à SEMAM, SDU/Sul,
Perícia do MP e IPHAN.
Nessa esteira, a SDU/Sul apresentou toda a documentação (Fl. 57/86), justificadas pela SEMAM, relativa ao licenciamento da referida obra, bem
como o Termo de Referência do Plano de Controle Ambiental - PCA.
Em audiência realizada aos dias 08 de março de 2017, compareceram os representantes da SEMAM, SDU/Sul e IPHAN, na qual deliberou-se:
"a SDU-SUL se compromete a informar a SEMAM e ao MP o local da destinação final dos resíduos sólidos da construção civil da mencionada
obra.
determino a secretaria que providencie a juntada da lei de criação do parque da floresta fóssil no presente procedimento.
requisito ao IPHAN, no prazo de 10 dias úteis, cópias do instrumento de tombamento do parque de floresta fóssil de Teresina.
designe a secretaria audiência de continuidade desta com escopo de discutir a perda de área do Parque Floresta Fóssil, bem como as obras de
implantação da Av. Poti Sul, devendo a secretaria providenciar o necessário para o comparecimento pessoal so secretário municipal do Meio
Ambiente, do secretário de desenvolvimento Urbano e habitação e do superintendente de desenvolvimento urbano sul. Devem ser convidados
ainda o IPHAN e a 30ª Promotoria de Justiça.
Determino a juntada dos documentos entregues em audiência."
Outrossim, o IPHAN informou (Fl. 100) ser favorável a implantação do projeto de ampliação da Marginal Poti Sul, qual seja, trecho que
compreenda a Rotatória do Conjunto Habitacional Alô Teresina à Ponte Wall Ferraz, haja vista que, conforme consta em Relatório de
Monitoramento, no que concerne ao impacto da obra ao patrimônio paleontológico, consta que este pode ser considerado como sendo baixo ou
nulo.
Ato contínuo, juntou-se nos autos o Relatório Técnico de inventário Florestal de Área nas Margens do Rio Poti (Fl. 112/144). Além disso, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, encaminhou manifestação técnica na qual informa que "não realizou a
compensação ambiental da 1ª etapa da Via Marginal Sul, tendo em vista que esta obra não está enquadrada na tipologia legal existente (Decreto
Federal nº 6.848/2009 e Resolução do CONAMA nº 371/2006) o qual determina que a fundamentação da base técnica para o cálculo da
compensação seja a partir da apresentação de EIA/RIMA, o qual não foi objeto do processo de licenciamento ambiental pelas características
construtivas da obra segundo a Resolução do CONAMA nº 01/86 e alterações posteriores e Resolução do CONSEMA nº 10/2009.".
Ademais, diante da referida informação de não compensação ambiental, a SEMAM solicitou parecer da Procuradoria Geral do Município de
Teresina acerca da necessidade ou não da devida compensação, oportunidade em que fora fundamentado pela PGM/THE que "(...)
considerando os aspectos técnicos que envolvem a compensação ambiental, esta não seria viável, pelo fato de o empreendimento não se
enquadrar como de significativo impacto ambiental, motivo pelo qual se corrobora o entendimento técnico pela SEMAM.".
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, apurar a regularidade da obra de
prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco, Marginal Sul, até a ponte Gil Martins.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados, competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
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I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
A compensação ambiental possui natureza jurídica de obrigação econômica de reparação pelo uso do meio Ambiente, entendido esse como um
direito intangível de todos a determinada qualidade de vida à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para mais, decorre da
função socioambiental da propriedade e será devida sempre que seu uso ultrapassar determinado nível, causando impacto significativo, violando,
dessa maneira, o direito de todos à higidez do Meio Ambiente.
Outrossim, de acordo com Supremo Tribunal Federal, a compensação ambiental é uma forma de compartilhamento de despesas entre o Poder
Público e o Empreendedor com as medidas necessárias à tutela do Meio Ambiente.
A lei nº 9.985, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação - SNUC, em seu art. 36, disciplinou o instituto da compensação
ambiental, determinando a sua obrigatoriedade aos empreendimentos de significativo impacto ambiental que, no procedimento de licenciamento
ambiental, devem apresentar EIA/RIMA.
A partir do Decreto Federal nº 4.340/2002 estabeleceu-se a forma de cálculo para compensação ambiental, o qual levará em conta o grau de
impacto a partir do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA.
Ademais, em razão da Resolução nº 371 do CONAMA, o órgão licenciador deverá disciplinar o grau de impacto ambiental causado pela
implantação de cada empreendimento, ao avaliar os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais identificados no processo de
licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA, e respeitado o princípio da publicidade.
Todavia, obras que não estão enquadradas na tipologia legal existente acima mencionada, não possuem obrigação em realizar a compensação
ambiental, tendo em vista a determinação de que a fundamentação da base técnica para cálculo da compensação seja feita em EIA/RIMA. Nesse
sentido, a obra objeto do presente procedimento não envolveu EIA/RIMA, não tendo sido, portanto, as peças integradas ao processo de
licenciamento ambiental, em razão das características construtivas da obra, consoante dispõe a Resolução CONAMA n 01/86 e Resolução
CONSEMA nº 10/2009, o que impede a realização da compensação ambiental por impossibilidade de cálculo.
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. "
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 20 de outubro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000440-172/2015 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Fiscalização. Cumprimento da legislação ambiental. Instalação de Postos de Combustíveis em Teresina/PI.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 11 de agosto de 2010, pela 30ª Promotoria de Justiça desta capital, mediante Portaria nº
123/2010, tendo em vista a finalidade de acompanhar a adequação e fiscalização dos postos de combustíveis em Teresina, tendo em vista que
devem ser obedecidas as Resoluções nº 273/2000 e 319/2002 do CONAMA.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Às Fl. 08/54 consta, nos autos, o Relatório da Análise das Atividades de Postos de Distribuição de Combustíveis de Teresina-PI. Nesse sentido, a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR informou, aos dias 31 de agosto de 2007, que exigia o Certificado de
Conformidade apenas em relação aos equipamentos destinados à instalação dos postos, enquanto que para os serviços de instalação dos
equipamentos não era feita tal exigência, tendo em vista que no Estado, apenas uma empresa é certificada para essa atividade, a IMATEC,
podendo essa exigência vir a constituir, ainda, efetiva reserva de mercado.
Ato contínuo, este órgão ministerial expediu a Recomendação nº 07/2007, a fim de recomendar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAR e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM:
a) que fosse exigido, nos procedimentos de licenciamento ambiental dos Postos Revendedores de Combustíveis, o Certificado de Conformidade
emitido pelo Organismo de Avaliação da Conformidade de Produto, Processo ou Serviço - OCP, acreditado pelo INMETRO, para os
equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e distribuição de combustíveis automotivos, bem como para montagem e instalação
destes, a partir de 2 de abril de 2008, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis para a responsabilização pelo ato de improbidade
administrativa delineado pelo art. 11, caput da Lei nº 8.429/92, e pelo crime tipificado no art. 10 da Lei nº 7.347/85.
Às Fls. 143/161, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, bem como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAR (Fls.187/196) juntaram no procedimento o termo de Referência para o processo de expedição do Licenciamento
Ambiental de postos de combustíveis, baseado nas Resoluções CONAMA nº 273/2000, 276/2001 e 319/2000.
Ademais, com o intuito de solucionar o objeto deste procedimento, este Parquet expediu as recomendações nº 003 e 004 de 2020 a fim de
recomendar, respectivamente que:
1) "que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos comunique aos órgãos da administração do Município de Teresina
(Superintendência e Gerências) que admitam apenas empresas certificadas para atestar a conformidade quanto à fabricação e proceder à
montagem dos equipamentos de armazenamento de combustíveis. E, assim, que sejam expedidas licenças ambientais ou renovadas as que já
existentes quando o estabelecimento não se adequar ao recomendado. Por fim, recomendo, ainda, que sejam cassadas as licenças ambientais
de empreendimentos que tenham atualmente obras sendo executadas por empresa não certificada.
2) que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos não licencie ou renove licenças ambientais de empreendimentos que
adquiram equipamentos ou procedam à montagem dos equipamentos de armazenamento de combustíveis por empresas não certificadas. Por
fim, recomendo, ainda, que sejam cassadas as licenças ambientais de empreendimentos que tenham atualmente obras sendo executadas por
empresa não certificada." (sic)
Em audiência realizada no dia 19 de agosto de 2010, para tratar do presente procedimento, compareceram os representantes da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, GEURB, SDU/Sudeste, SDU/Centro-Norte, na qual restou deliberado que a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, faria levantamento da situação legal, no que se refere ao licenciamento ambiental
dos postos de combustível em teresina.
Por essa razão, a SEMAM encaminhou à Promotoria de Justiça, no dia 26 de setembro de 2015, a Relação Nominal de Postos de Combustível
no Município de Teresina, contendo o levantamento realizado desde outubro de 2015, bem como informou que a 30ª Promotoria de Justiça
estaria realizando junto a Secretaria Municipal a adequação de todos os postos de combustíveis do município de Teresina, o que resultou na
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, além da realização de perícia técnica junto aos órgãos competentes, conforme consta em Fls.
460/477.
Ademais, certificou-se nos autos a celebração de 150 (cento e cinquenta) Termos de Ajustamento de Conduta - TACs com empreendimentos que
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atuam na área de distribuição de derivados de petróleo (Fl. 482).
Nessa perspectiva, foi determinado, por meio de despacho o arquivamento deste Inquérito Civil Público, o qual não foi homologado, haja vista a
necessidade de ser anexado ao procedimento nº 000443-172/2015, em razão da similaridade dos objetos investigados nestes inquéritos.
Além disso, esta Promotoria de Justiça depreendeu esforços a fim de acompanhar a fiscalização e emissão das licenças ambientais dos
empreendimentos na cidade de Teresina, dentre eles, os postos de gasolina.
Nesta senda, em virtude da publicação da Resolução nº 33 do CONSEMA, a qual usurpava competências do município para o emitir os
licenciamentos ambientais, este órgão ministerial expediu ofícios à SEMAM e à SEMAR (OF 488/2020 e 496/2020, respectivamente) a fim de
solucionar esse impasse, de modo que não houvesse prejuízo aos munícipes direta e indiretamente interessados, fundamentando-os na seguinte
disposição constitucional: aos municípios cabe averiguar as questões de interesse local, sendo vedadas aos Estados interferências quando
colocarem em xeque a existência digna e verificação direta de possível justiça social. Além disso, a LC nº 140/2011 veda aos Estados a
ingerência nos assuntos de interesse municipal.
Outrossim, nos termos do art. 6º do CONAMA nº 237/1997, quando o impacto ambiental tiver natureza local, a competência para o licenciamento
se dá ao Município. Ademais, a mesma norma permite a delegação ao Município pelo Estado, porém em nada menciona avocação por este de
uma competência daquele.Por essa razão solicitamos à SEMAR providências diante dessa questão.
Para mais, em vista de procedimentos correlacionados, esta Promotoria de Justiça designou audiência para o dia 17, às 14 horas, por meio da
plataforma Teams, aplicativo homologado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, no qual tratou-se do Procedimento Administrativo nº
000186-172/2020 instaurado a fim de apurar a legalidade e legitimidade da Resolução CONSEMA nº 033/2020, expedida pela Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, que estabelece o enquadramento dos empreendimentos e atividades passíveis de
licenciamento ambiental no Estado do Piauí, destacando os considerados de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal
no licenciamento ambiental e dá outras providências.
Na oportunidade, a Secretária Estadual, Sádia Castro, esclareceu que essa Resolução apenas surtiria efeito aos municípios do estado que não
houvesse corpo técnico para expedição de licenciamento, o que não era o caso do município de Teresina, haja vista que a Secretária Municipal
possui competência e equipe especializada para fiscalizar, acompanhar e expedir as licenças ambientais, inclusive a de instalação de postos de
combustíveis, conforme consta nos documentos anexos sob ID nº 31822457 e 31823897, do procedimento retrocitado, por meio do Sistema
Integrado do Ministério Público - SIMP.
Por conseguinte, a SEMAM expediu a Portaria nº 05/2020, na qual definiu a competência ambiental do município para as atividades de
licenciamento, em virtude da determinação constitucional que atribui ao município a competência legislativa acerca de qualquer assunto do qual
incida o interesse local.
Destarte, atualmente, nesta capital, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM executa, diante de suas atribuições,
a expedição de licenças ambientais de modo a regular o ramo de combustíveis pautados nas normas: Resolução CONAMA 273/2000, 319/2002
e Lei 9605, de 12.02.1998.
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, acompanhar a adequação e fiscalização dos
postos de combustíveis em Teresina, tendo em vista que devem ser obedecidas as Resoluções nº 273/2000 e 319/2002 do CONAMA.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados, competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
O Licenciamento Ambientalconstitui-se em uma ferramenta de fundamental importância, tendo em vista que permite ao empreendedor identificar
os efeitos ambientais do seu negócio, e de que forma esses efeitos podem ser gerenciados, além de garantir que as medidas preventivas e de
controle adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Nessa esteira, facilita também aos órgãos
ambientais, quando diligenciarem nas realizações de vistorias e fiscalizações, a fim de apurar a regularidade dos estabelecimentos.
É fato inconteste que o Brasil é um país onde o sistema de transporte é predominantemente rodoviário. Os dados sobre a quantidade de veículos
revelam a importância deste sistema de transporte para a economia do país.
Por esse ângulo, o licenciamento ambiental de postos de revenda de combustíveis à luz dos princípios constitucionais da proteção ambiental,
demonstram sua importância para a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em tempos de uma sociedade altamente
complexa e consumista, a qual pugna por atividades, serviços e investimentos de modo célere.
Neste contexto, o licenciamento ambiental surge como um instrumento capaz de mensurar e avaliar os impactos decorrentes da instalação e
operação de atividades potencialmente poluidoras, visando evitar que tais riscos se convertam em danos ambientais efetivos.
Nesta senda, o licenciamento ambiental constitui o principal instrumento capaz de evitar, ou, pelo menos, minimizar, os impactos e os riscos de
acidentes ambientais, na medida em que o Poder Público somente expedirá a competente licença de instalação ou operação se o
estabelecimento proponente obedecer a toda a legislação aplicável.
Dessarte, com o intuito, principalmente, de impedir a ocorrência de acidentes ambientais decorrentes de vazamentos de combustíveis, os quais
em muitos casos são "invisíveis" aos olhos da população em geral, é que o licenciamento ambiental em postos de revenda de combustíveis é
disciplinado por uma Resolução específica do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de nº 273/2000, com as alterações nela sofridas
pelas Resoluções CONAMA nºs 276/2001 e 319/2002.
Ademais, a partir da Lei 6.938 de 1981 que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, se passou a ter uma preocupação maior com o meio
ambiente. Com a Lei 9.605 de 1998, de Crimes Ambientais criou-se sanções penais e administrativas,determinando uma nova postura em
relação ao meio ambiente.
Por fim, ainda, fundamentado pelo dispõe nossa carta magna, em seu art. 225, caput, que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. ".
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. "
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
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Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de setembro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14494
DESPACHO
Trata-se de Representação formulada pelo Advogado Marcus Vinicius Rodrigues de Carvalho, protocolada na Ouvidoria do MP-PI, a qual notícia
que a Prefeitura Municipal de Luzilândia tornou público a Dispensa de Licitação nº 025/2020, no dia 12 de novembro de 2020 no Diário Oficial dos
Municípios, onde objetivou execução de obra de engenharia de conclusão dos serviços de manutenção e conservação da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Luzilândia.
Desse modo, entende que tal procedimento instaurado pela municipalidade configura afronta ao princípio da legalidade, posto que o mesmo
objetivou a execução de conclusão de obra já licitada, isto é, um adicional de pagamento a mais do previsto no certame inicial, o que causaria
frustação da licitude do processo licitatório e, portanto, configuraria ato de improbidade administrativa, com subsunção ao art. 10, VIII, da Lei
8.429/92.
Por final, requer o seguinte: a) que o Prefeito Municipal e o Presidente da Comissão de Licitação suspendam a Dispensa nº 025/2020; b) que o
Sr. Pregoeiro forneça cópia integral do processo licitatório.
Ante o exposto, determino o seguinte:
a) autue-se como Notícia de Fato.
b) expeça-se ofício ao Prefeito Municipal de Luzilândia e ao Presidente da Comissão de Licitação para que prestem informações sobre os fatos
narrados na Representação em apreço, notadamente a abertura de procedimento de Dispensa de licitação já concluída, e a apresentar cópia
integral do procedimento de Dispensa nº 025/2020.
c) expeça-se ofício ao Tribunal de Contas, a fim de que a Representação formulada seja apreciada junto com a Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2020.
d) expeça-se ofício à Ouvidoria do MP-PI informando da abertura da Notícia de Fato e das medidas a serem adotadas.
Cumpra-se.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 20 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil Público nº 13/2018 (000445-306/2018)
Objeto: Apurar possíveis irregularidades relativas à merenda escolar e infraestrutura das escolas municipais de Joca Marques-PI.
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades relativas à merenda escolar e infraestrutura das escolas municipais de
Joca Marques-PI.
É o breve relatório.
Aduz o art. 9º da Resolução (Res.) n.23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do presente Inquérito Civil abrange tanto a apuração como a fiscalização sobre possíveis
irregularidades na merenda escolar e na infraestrutura das escolas municipais de Joca Marques.
Pois bem, conforme análise detida dos autos, esta Promotoria de Justiça já adotou algumas medidas extrajudiciais visando a apuração do objeto
do presente Inquérito Civil.
Conforme análise, foi expedido ofício requisitório ao Prefeito Municipal para encaminhar à Promotoria de Justiça cópia da documentação
detalhada de cada veículo destinado ao transporte de alunos, inclusive fotografia ou imagem colorida de cada veículo, devidamente identificados,
conforme disposições legais do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os nomes dos motoristas responsáveis pelo transporte dos alunos,
juntando as respectivas Carteiras Nacional de Habilitação - CNH e a natureza vínculo com o município.
Conforme análise dos autos, verifica-se que a municipalidade atendeu à requisição ministerial.
Por outro lado, verifica-se que a diligência junto à Vigilância Sanitária, para inspecionar a qualidade da merenda escolar, restou prejudicada
devido à pandemia de Covid-19.
Não obstante às diligências já empreendidas, é imprescindível continuar com a apuração e fiscalização sobre o objeto do presente Inquérito Civil.
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado,
PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o IC em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 9º, caput, da Res. n.23/2007 do CNMP:
Prorrogação do presente IC por 01 (um) ano;
A Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, a prorrogação do IC em epígrafe;
Expeça-se ofício à Vigilância Sanitária do Município de Joca Marques solicitando informações acerca da inspeção nas unidades de ensino,
devendo apresentar relatório cirunstanciado no prazo de 30 (trinta) dias.
Luzilândia, 20 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça
NF 39/2020
SIMP N.º 000380-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar informações e adoção de providências sobre notícia de que populares do Conjunto Francisca
Trindade (Luzilândia) estariam pagando elevada contribuição de iluminação pública e não receberiam o benefício. Faltaria iluminação pública.
Instada a se manifestar dentro do prazo dos Ofícios Ofício 253/2020, 317/2020 e 359/2020, o gestor público informou que a Rede Elétrica do
Conjunto Francisca Trindade se encontra com energia em todos os postes presentes neste bairro. Para comprovar tal informação, anexou
imagens das vias com iluminação (ID:31863594).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
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Pois bem. Depreende-se dos documentos reunidos nos autos da Notícia de Fato, que a municipalidade informou que não há irregularidade na
prestação de serviço de iluminação pública no Conjunto Francisca Trindade, inclusive anexou imagens das vias devidamente iluminadas.
Logo, a informação inicial contradiz com a da municipalidade, posto que não se comprovou haver falta de iluminação pública no referido bairro, o
que fulmina a pretensão de continuidade da presente Notícia de Fato, ante a ausência de elementos concretos que evidenciariam possível
irregularidade de falta de iluminação pública no referido conjunto habitacional de Luzilândia.
Ademais, trata-se de denúncia apócrifa, posto que não se identificou o seu autor, o que impossibilitou expedir intimação para apresentar
informações complementares, notadamente documentos que comprovariam a falta de iluminação pública (ex. fotografia/vídeo).
Quanto a notícia de pagamento elevado da tarifa de iluminação pública, este Órgão Ministerial já tem conhecimento de que tal controvérsia já
está sendo discutida na Ação Popular - Proc. Nº 0002385-64.2017.8.18.0060.
O Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe que 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;
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.
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe.
Ante o exposto, determino o arquivamento da Notícia de Fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Por se tratar de denúncia apócrifa, deixo de cientificar eventual interessado.
Não obstante, publique-se para efeitos de eficácia da presente decisão, no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Luzilândia(PI), 23 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 43/2020
SIMP N.º 000409-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar possível ilícito decorrente de suposta perfuração de poço d'água, em terreno particular, no
assentamento Dilma Rouseff, onde teria sido instalado para atender finalidade alheia ao interesse público, por possível acordo político para
compra de votos.
Instada a se manifestar dentro do prazo do Ofício 346/2020, o gestor público quedou-se inerte.
Determinou-se a notificação do representante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar informações complementares, tudo por escrito e por
meio digital, acerca do local exato onde teria ocorrido o ilícito, a saber: endereço, rua, bairro, ponto de referência, e apontar eventuais
testemunhas e documentos (fotografias), sob pena de arquivamento deste procedimento, nos termos do Art. 4º, III, da Resolução n. 174/2017 do
CNMP.
O prazo transcorreu-se sem a manifestação do representante.
É o relatório.
Pois bem. A enorme demanda de atuação do Ministério Público, seja na fiscalização de atos do poder público, na defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais indisponíveis, seja na atuação processual em diversas áreas, impõe a necessidade de eleição de prioridade e relevância
na atuação, privilegiando-se a apuração de fatos que concretamente demonstrem indícios de ilegalidade ou malversação do dinheiro público.
Depreende-se dos documentos reunidos nos autos da Notícia de Fato, que foi concedido prazo para o noticiante complementar a representação
apresentada, posto que ausentes elementos concretos sobre o suposto ilícito, a saber: local exato do fato, autoria, fotografias, testemunhas, e
etc.
O prazo transcorreu-se sem manifestação da parte autora.
Nesse caso, não há como proceder na continuidade da apuração sem haver elementos concretos para o delineamento do fato narrado, posto que
o Representante, mesmo notificado, não trouxe elementos mínimos para tanto, o que impossibilita deste Órgão Ministerial de dar continuidade à
investigação, pois sem elementos mínimos que denotariam fundada suspeita do ilícito narrado, não é possível sequer exigir esclarecimentos do
representado.
O Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe que a Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe, pois o fato narrado é desprovido de elementos mínimos para início de uma
apuração, e o representante não atendeu à intimação para complementá-la.
Ante o exposto, determino o arquivamento da Notícia de Fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Cientifique-se o interessado desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma prevista
no art. § 1º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Não obstante, publique-se para efeitos de eficácia da presente decisão, no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Luzilândia(PI), 23 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.16. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI14495
PORTARIA Nº 108/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO o atendimento ao público onde o senhor José do Nascimento veio declarar que mora em casa alugada, mas que após o corte
do seu benefício por invalidez não possui mais condições de pagar aluguel e que o proprietário está pedindo para que ele entregue a casa.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 99/2020, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
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a juntada da confirmação do cadastro da reclamante e demais
documentos;
a expedição de ofício à SETAS para apresentar Relatório Social especificando a situação do Senhor José do Nascimento no prazo de 15
(quinze) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 14 de outubro de 2020.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 112/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Consti- tuição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, es- sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca- put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 208, Inciso III, da Constituição Federal de 1988 indica que o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino.
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. MARIA DOS REMÉDIOS SOUSA NASCIMENTO, no qual declara que seu filho Brenno Gabriel
Nascimento Souza, menor de 6 (seis) anos é portador de deficiência auditiva bilateral e estuda do Educandário Cristo, onde está tendo
dificuldade no aprendizado devido a sua condição especial, mas a escola nega assistência especial para seu filho.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 103/2020, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada do requerimento da Senhora MARIA DOS REMÉDIOS SOUSA NASCIMENTO e demais documentos.
a expedição de ofício ao Educandário Cristo para verificar a situação da denúncia e se manifestar acerca dos fatos alegados em um prazo de
15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 02 de novembro de 2020.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.17. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14496
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 058/2020
PORTARIA Nº 104/2020 (SIMP Nº 000176-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
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° 8.742/93);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 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, nesta estando expressamente inclusas as
pessoas em situação de rua (art. 23, §2º, inciso II, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.742/93-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, aí incluídos os imigrantes;
CONSIDERANDO as disposições da Portaria nº 337/2020, do Ministério da Cidadania, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social-SUAS;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.982/2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), dentre essas a
concessão do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, durante o período de 03 (três) meses;
CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta nº 04/2020 - CAODEC/CAODJI/MPPI, expedida pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, que dispõe sobre o auxílio
emergencial, instituído pela Lei nº 13.982/2020, e as formas de fomento à inscrição dos mais vulneráveis pelos municípios;
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CONSIDERANDO que o Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza,
que são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos Municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a
melhoria da vida dessas famílias;
CONSIDERANDO que devem estar cadastradas no CadÚnico as famílias cuja renda não ultrapasse o valor de até meio salário mínimo per
capita, ou que ganhem até 03 (três) salários mínimos de renda mensal total, sendo necessário que, após o cadastramento, haja a manutenção de
atualização constante dos dados fornecidos, sob pena de não poder se beneficiar pelos programas que dispõe o Governo Federal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.445/2017, que institui a Lei de Migração, trata o imigrante como um sujeito de direitos, e não como um
forasteiro indesejável, instituindo o repúdio à xenofobia, ao racismo e a outras formas de discriminação, além de garantir o acesso às políticas
públicas, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, mesmo que se encontrem em situação migratória irregular;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 3º, da Lei nº 13.445/2017, segundo a qual são princípios e diretrizes da política migratória brasileira,
entre outros: a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a
quaisquer formas de discriminação; a não criminalização da migração; a não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos
quais a pessoa foi admitida em território nacional; a promoção de entrada regular e de regularização documental; a acolhida humanitária; a
garantia do direito à reunião familiar; a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; a inclusão social, laboral e
produtiva do migrante por meio de políticas públicas;
CONSIDERANDO que também são diretrizes da política migratória brasileira: o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas
e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; a
promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e
de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante; a proteção integral e atenção ao
superior interesse da criança e do adolescente migrantes;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 4º, da Lei nº 13.445/2017, o qual assegura aos migrantes direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicos; direito à liberdade de circulação em território nacional, visando a integração plena do migrante à sociedade brasileira ao assegurar o
pleno acesso aos serviços;
CONSIDERANDO que há numerosa população de cidadãos venezuelanos neste Município de Teresina, os quais aqui chegaram em meados de
Maio/2019 e mantiveram intenção de aqui permanecerem, os quais necessitam de abrigamento minimamente adequado à dignidade humana,
assim como de serem incluídos em todas as ações das áreas de assistência social;
CONSIDERANDO que é o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, conforme o que dispõe o art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar as medidas implementadas com vistas à inclusão da população em
situação de rua no CadÚnico do Governo Federal no âmbito do Município de Teresina-PI, para tanto adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino de já a realização das seguintes diligências, a saber:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registrando no SIMP em livro próprio desta Promotoria de
Justiça;
2. Encaminhe-se, por e-mail, arquivo editável da presente portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação
no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3. Remeta-se, por e-mail, cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento;
4. Oficie-se à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI requisitando informações atualizadas
sobre a inclusão da população de imigrantes venezuelanos no CadÚnico do Governo Federal no âmbito do Município de Teresina-PI,
questionando-se especificamente;
a) qual o quantitativo atualizado de imigrantes (venezuelanos e outros) está incluído no CadÚnico? Há estimativa de quantos estejam no
Município de Teresina e ainda não estão incluídos?
b) a quem compete a realização e atualização de tal cadastro inicial? Quantas e quais são as unidades da rede socioassistencial responsáveis
por tal ação?
c) existe fluxo definido para a inclusão e atualização de imigrantes no CadÚnico? Em caso positivo, detalhar o fluxo.
Fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, com o devido encaminhamento de listagem atualizada de imigrantes já incluídos no
CadÚnico, devendo ser preferencialmente encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Cumpra-se.
Teresina, 25 de Novembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAUEIRA-PI14497
RECOMENDAÇÃO Nº 083/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAUEIRA-PI, por seu presentante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o inquérito
civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, historicamente, tem sido constatada a ocorrência de frequentes irregularidades nas administrações públicas municipais,
através de práticas atentatórias a tais princípios, produzindo efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames financeiros para os cofres
públicos daqueles entes, sobretudo no final dos respectivos mandatos, dificultando ou inviabilizando os desempenhos por parte dos novos
gestores;
CONSIDERANDO que algumas dessas práticas nocivas provocam a suspensão de serviços públicos essenciais para toda a sociedade com
sérios gravames a serem suportados pelos cidadãos;
CONSIDERANDO a necessidade de se desenvolver uma ação preventiva que reduza ou elimine os riscos de ocorrência de tais situações no
âmbito das administrações públicas municipais, especialmente naquelas onde os atuais gestores não lograram exito na pretensão de reeleição ou
não conseguiram eleger os candidatos por eles apoiados;
RESOLVE expedir a apresente RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional do Município de Flores do Piauí-PI, com
vistas à adoção das seguintes medidas:
1 - constituir comissão de transição formada por membros da atual Administração e da nova Administração, nos moldes da Lei Estadual n.º
6.253, de 22 de Agosto de 2012, com vistas ao fornecimento de todos os dados necessários à plena, normal e tranquila mudança de comando;
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2 - manter sob sua responsabilidade pessoal todos os dados contábeis, impedindo que as empresas privadas prestadoras de serviços levem
consigo as informações imprescindíveis à continuidade administrativa, especificamente sobre o controle dos atos contábeis do município e folha
de pagamento;
3 - ter sob sua responsabilidade direta todos os procedimentos licitatórios, processos de pagamentos e demais documentos pertinentes ao
controle das licitações públicas realizadas na sua gestão;
4 - garantir a normalidade e todos os atos da administração pública municipal, especialmente naquilo que se refere à prestação dos serviços
públicos essenciais, tais como saúde, educação, limpeza pública, com a manutenção do quadro de servidores, com a guarda e manutenção dos
bens, arquivos, livros contábeis, computadores, mídia, sistemas, dados, extratos bancários e documentos públicos em seu poder, bem como com
o pagamento regular dos serviços públicos, dentre outros;
5 - manter rigorosamente em dia a Folha de Pagamento dos servidores do município, atentando, especialmente, para o pagamento, a tempo e a
modo, dos salários (vencimentos) e proventos, incluindo a gratificação natalina (13º salário) dos servidores;
6 - manter rigorosamente em dia os pagamentos dos serviços básicos, tais como água, energia elétrica e telefone;
7 - observância integral do comando normativo constante do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
8 - manter rigorosamente em dia as prestações de contas para com a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas Estadual;
9 - apresentar, ao órgão competente, a devida prestação de contas de todos os convênios (contratos de repasse e instrumentos correlatos)
celebrados com os Governos Federal e Estadual, cujo prazo para prestação de contas, parcial ou final, se encerre até 31 de dezembro de 2016;
10- manter a alimentação regular e tempestiva do Sistema Sagres do Tribunal de Contas Estadual, bem como dos sistemas federais correlatos;
11 - não assumir obrigação cuja despesa não possa ser paga no atual exercício financeiro, a menos que seja deixada disponibilidade em caixa;
12 - não autorizar, ordenar ou executar ato que acarrete aumento de despesa com pessoal, incluindo a revisão de remuneração;
13 - abster-se de praticar atos que consubstanciem discriminação fundada em motivos políticos, incluindo a demissão injustificada, permitindo,
ainda, o acesso regular ao posto de trabalho dos servidores próprios ou terceirizados, independentemente da ideologia política/partidária dos
funcionário (art. 5º, VIII, CF/88).
Desde já, adverte o Ministério Público do Estado do Piauí que o descumprimento dos termos desta recomendação ensejará a atuação do Órgão
na rápida responsabilização dos agentes públicos responsáveis, com a promoção das ações civis, penais e de improbidade administrativa,
quando cabíveis, não se admitindo a futura alegação do desconhecimento das consequências jurídicas de seu descumprimento em processos
administrativos ou judiciais que possam vir a ser instaurados.
Resolve, ainda, determinar:
1 - o encaminhamento da presente Recomendação ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, ao Conselho
Superior do Ministério Público, ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Exmo. Sr. Prefeito Constitucional do Município de Flores
do Piauí-PI, todos para conhecimento, e à Secretaria Geral do Ministério Público, por meio magnético, para publicação em Diário Oficial do
Estado do Piauí.
RESOLVE, por fim, determinar à Sra. Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes e Sr. Francisco de Assis de Carvalho Júnior, assessores de
Promotoria de Justiça desta unidade ministerial, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Itaueira-PI, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO de ASSIS R. de SANTIAGO JÚNIOR
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 082/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAUEIRA-PI, por seu presentante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o inquérito
civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, historicamente, tem sido constatada a ocorrência de frequentes irregularidades nas administrações públicas municipais,
através de práticas atentatórias a tais princípios, produzindo efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames financeiros para os cofres
públicos daqueles entes, sobretudo no final dos respectivos mandatos, dificultando ou inviabilizando os desempenhos por parte dos novos
gestores;
CONSIDERANDO que algumas dessas práticas nocivas provocam a suspensão de serviços públicos essenciais para toda a sociedade com
sérios gravames a serem suportados pelos cidadãos;
CONSIDERANDO a necessidade de se desenvolver uma ação preventiva que reduza ou elimine os riscos de ocorrência de tais situações no
âmbito das administrações públicas municipais, especialmente naquelas onde os atuais gestores não lograram exito na pretensão de reeleição ou
não conseguiram eleger os candidatos por eles apoiados;
RESOLVE expedir a apresente RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional do Município de Itaueira-PI, com vistas à
adoção das seguintes medidas:
1 - constituir comissão de transição formada por membros da atual Administração e da nova Administração, nos moldes da Lei Estadual n.º
6.253, de 22 de Agosto de 2012, com vistas ao fornecimento de todos os dados necessários à plena, normal e tranquila mudança de comando;
2 - manter sob sua responsabilidade pessoal todos os dados contábeis, impedindo que as empresas privadas prestadoras de serviços levem
consigo as informações imprescindíveis à continuidade administrativa, especificamente sobre o controle dos atos contábeis do município e folha
de pagamento;
3 - ter sob sua responsabilidade direta todos os procedimentos licitatórios, processos de pagamentos e demais documentos pertinentes ao
controle das licitações públicas realizadas na sua gestão;
4 - garantir a normalidade e todos os atos da administração pública municipal, especialmente naquilo que se refere à prestação dos serviços
públicos essenciais, tais como saúde, educação, limpeza pública, com a manutenção do quadro de servidores, com a guarda e manutenção dos
bens, arquivos, livros contábeis, computadores, mídia, sistemas, dados, extratos bancários e documentos públicos em seu poder, bem como com
o pagamento regular dos serviços públicos, dentre outros;
5 - manter rigorosamente em dia a Folha de Pagamento dos servidores do município, atentando, especialmente, para o pagamento, a tempo e a
modo, dos salários (vencimentos) e proventos, incluindo a gratificação natalina (13º salário) dos servidores;
6 - manter rigorosamente em dia os pagamentos dos serviços básicos, tais como água, energia elétrica e telefone;
7 - observância integral do comando normativo constante do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
8 - manter rigorosamente em dia as prestações de contas para com a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas Estadual;
9 - apresentar, ao órgão competente, a devida prestação de contas de todos os convênios (contratos de repasse e instrumentos correlatos)
celebrados com os Governos Federal e Estadual, cujo prazo para prestação de contas, parcial ou final, se encerre até 31 de dezembro de 2016;
10- manter a alimentação regular e tempestiva do Sistema Sagres do Tribunal de Contas Estadual, bem como dos sistemas federais correlatos;
11 - não assumir obrigação cuja despesa não possa ser paga no atual exercício financeiro, a menos que seja deixada disponibilidade em caixa;
12 - não autorizar, ordenar ou executar ato que acarrete aumento de despesa com pessoal, incluindo a revisão de remuneração;
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13 - abster-se de praticar atos que consubstanciem discriminação fundada em motivos políticos, incluindo a demissão injustificada, permitindo,
ainda, o acesso regular ao posto de trabalho dos servidores próprios ou terceirizados, independentemente da ideologia política/partidária dos
funcionário (art. 5º, VIII, CF/88).
Desde já, adverte o Ministério Público do Estado do Piauí que o descumprimento dos termos desta recomendação ensejará a atuação do Órgão
na rápida responsabilização dos agentes públicos responsáveis, com a promoção das ações civis, penais e de improbidade administrativa,
quando cabíveis, não se admitindo a futura alegação do desconhecimento das consequências jurídicas de seu descumprimento em processos
administrativos ou judiciais que possam vir a ser instaurados.
Resolve, ainda, determinar:
1 - o encaminhamento da presente Recomendação ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, ao Conselho
Superior do Ministério Público, ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Exmo. Sr. Prefeito Constitucional do Município de
Itaueira-PI, todos para conhecimento, e à Secretaria Geral do Ministério Público, por meio magnético, para publicação em Diário Oficial do Estado
do Piauí.
RESOLVE, por fim, determinar à Sra. Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes, assessora de Promotoria de Justiça desta unidade ministerial,
que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Itaueira-PI, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO de ASSIS R. de SANTIAGO JÚNIOR
Promotor de Justiça

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

4.1. EDITAL JURCON14477
EDITAL JURCON Nº 12/2020
O PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON, JURCON, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, § 1º do
Regimento Interno da JURCON, vem a público informar sobre a realização da 8ª SESSÃO DE JULGAMENTO ANO 2020 da Junta Recursal do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - JURCON.
As partes ou seus advogados devidamente habilitados deverão comunicar a Secretaria da Junta Recursal, através do e-mail
institucional da Junta Recursal jurcon@mppi.mp.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o interesse em se fazer
presente em sessão para fins de sustentação oral, cuja sessão será realizada por meio do programa "Microsoft Teams".
Pauta Nº 08 - Ano de 2020
SERÃO JULGADOS PELA JUNTA RECURSAL DO PROCON, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, ATRAVÉS DA FERRAMENTA
MICROSOFT TEAMS, NO DIA 04 (QUATRO) DE DEZEMBRO DE 2020, SEXTA-FEIRA, ÀS 09:00 H, O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)
ADMINISTRATIVO(S):
PROMOTORA: JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
01.Processo Administrativo Nº (000529-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Representante Jurídico: FREDERICO VALENÇA DIAS FILHO (OAB - PI 9.458)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
02. Processo Administrativo Nº (000095-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
Representante Jurídico: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB - PI 8.202-A)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
03. Processo Administrativo Nº (000186-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO PANAMERICANO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
04. Processo Administrativo Nº (000528-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): R.R. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
Representante Jurídico: ANA VALÉRIA SOUSA TEIXEIRA (OAB - PI 3423)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
05. Processo Administrativo Nº (000394-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): CLARO S/A
Representante Jurídico: FLÁVIA REGINA FIUZA LEÃO GUALBERTO (OAB - MG 108.713)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
06. Processo Administrativo Nº(000018-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP
Representante Jurídico: SÉRGIO HENRIQUE CABRAL SANT'ANA (OAB - SP 266.742)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
07. Processo Administrativo Nº(000576-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Representante Jurídico: FRANCISCO MARQUES DA SILVA JÚNIOR (OAB - PI 11.420)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
08. Processo Administrativo Nº (000226-088/2018)- RECURSO
Recorrente(s): IMPÉRIO DAS ÁGUAS E GÁS (SAMARA SANTOS DO CARMO ME)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
09. Processo Administrativo Nº (000595-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): ALEMANHA VEÍCULOS LTDA
Representante Jurídico: FRANCISCO ALBERTO GOMES DE LIMA FILHO (OAB - PI 9.069)
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Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
10. Processo Administrativo Nº (000588-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): CLARO S/A
Representante Jurídico: FLÁVIA REGINA FIUZA LEÃO GUALBERTO (OAB - MG 108.713)
Recorrente(s): BANCO ITAUCARD S/A
Recorrente(s): MAGAZINE LUIZA
Representante Jurídico: JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB - SC 20.875)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
11. Processo Administrativo Nº (001255-005/2016)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): OMNIA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
12. Processo Administrativo Nº (000472-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Representante Jurídico: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB-PI 8.449-A)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
13. Processo Administrativo Nº (000146-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
14. Processo Administrativo Nº (000298-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
15. Processo Administrativo Nº (000096-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
16. Processo Administrativo Nº (000100-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
17. Processo Administrativo Nº (000228-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Representante Jurídico: DIANA MARIA MARTINS PEREIRA (OAB - SP OAB/SP 273.100)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
18. Processo Administrativo Nº (000349-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Representante Jurídico: JA.YME APARECIDO DE SOUZA JUNIOR (OAB - SP 278.349)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
19. Processo Administrativo Nº (000165-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): PIRELLI PNEUS LTDA
Representante Jurídico: MAURO SALLES AGUIAR DE MENEZES (OAB - SP 293.973)
Recorrente(s): PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE TERESINA LTDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
20. Processo Administrativo Nº (000224-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): TERRAS ALPHAVILLE TERESINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS/ FLÁVIO COSTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Representante Jurídico: PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR MARTINS FREITAS (OAB - SP 11.147)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
21. Processo Administrativo Nº (000067-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): UNIMED PIAUÍ
Representante Jurídico: CLÁUDIO MOREIRA DO REGÔ FILHO (OAB - PI 10.706
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
22. Processo Administrativo Nº (000497-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO PAN
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
23. Processo Administrativo Nº (000368-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO BRADESCARD S.A.
Representante Jurídico: RENAN BRASIL DE OLIVEIRA (OAB - CE 24.715)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
24. Processo Administrativo Nº (000581-002/2017)- RECURSO
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Recorrente(s): BANCO DO BRASIL S.A.
Recorrente(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Representante Jurídico: RACHEL FISCHER P. C. MENNA BARRETO (OAB - PI .)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
25. Processo Administrativo Nº (000199-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Representante Jurídico: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB - PI 11.943)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
26. Processo Administrativo Nº (000626-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
27. Processo Administrativo Nº (000147-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
28. Processo Administrativo Nº (000449-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): TERRAS ALPHAVILLE TERESINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS/ JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Representante Jurídico: JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB - PE 23.078)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente,
independentemente de nova intimação.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça - Presidente da JURCON

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

5.1. GACEP14492
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 022/2020 PORTARIA Nº 56/2020
Procedimento Administrativo Integrado. 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina. Controle externo concentrado da atividade policial. Visitas
Técnicas 1º e 2º semestres de 2020. Formulário CNMP. Unidades da Polícia Militar de Teresina/PI.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII, da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CNMP nº 20/2007; no art. 8º e seguintes da Resolução
CNMP nº 174/2017 e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou
instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal,
conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007 do
CNMP determina aos órgãos do Ministério Público o dever de realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro em
repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, em Teresina-PI,
o controle externo concentrado da atividade policial é de atribuição das 56ª e 48ª Promotorias de Justiça de Teresina, conforme dispõe a
Resolução CPJ/PI nº 03/2018, podendo o GACEP, na forma do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CPJ/PI nº 06/2015 (com alterações
pela Resolução CPJ/PI nº 09/2018), atuar de formar integrada com o Promotor Natural;
Considerando que a Resolução CPJ/PI nº 09/2018, consolidando a natureza jurídica do GACEP como órgão de apoio, previu que este Grupo de
Atuação Especial poderá auxiliar o Promotor Natural, inclusive realizando as visitas técnicas determinadas pela Resolução nº 20/2007 do CNMP,
em todo o Estado do Piauí, de acordo com o art. 7º, inciso I1, da Resolução CPJ/PI nº 06/2015;
Considerando o atual cenário de pandemia da covid-19 enfrentado em todo o país, no qual as medidas para conter a disseminação do vírus são
imprescindíveis, de modo que as inspeções in loco às unidades policiais tornaram-se condutas arriscadas aos agentes ministeriais que
transitariam por tais ambientes;
Considerando que em março de 2020 o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de decisão proferida nos autos do PROCESSO Nº
19.00.1000.0002084/2020-47 (SEI - 0336859), suspendeu a vigência dos prazos de encaminhamento dos relatórios previstos na Resolução nº
20/2007, como estratégia drástica à contenção e à mitigação dos impactos decorrentes da expansão do coronavírus, bem como de se evitar uma
proliferação ainda maior da doença;
Considerando que, a despeito do cenário dito acima, com o auxílio dos meios digitais, via e-mail e contato telefônico, são possíveis a remessa e
o preenchimento devido dos formulários de visitas técnicas pelas autoridades responsáveis;
Considerando que o formulário do 1º semestre de 2020 deve ser preenchidos com os dados referentes ao período de 1º de julho de 2019 a 31
de dezembro de 2019, e, por sua vez, o
1 Art. 7º Aos órgãos de execução especializados no Controle Externo da Atividade Policial e ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo
da Atividade Policial - GACEP, na qualidade de órgão auxiliar, compete:
I - realizar visitas ordinárias periódicas nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas
extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de
atribuição
formulário do 2º semestre de 2020 deve conter os dados do período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as
instituições, consoante inciso II do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
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RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 022/2020, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de
Teresina, com a finalidade de coletar os dados necessários ao preenchimento do formulário do CNMP referentes às visitas técnicas dos 1º e 2º
semestres de 2020 nas unidades da Polícia Militar de Teresina, determinando-se:
sejam comunicados ao CAOCRIM e ao CSMP acerca da instauração do procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail;
seja dada ciência da instauração do presente procedimento, com cópia da portaria, ao Secretário Estadual de Segurança Pública, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Corregedor da Polícia Militar;
sejam expedidos ofícios a todas as unidades da polícia militar de Teresina, com a remessa dos formulários de visitas do 1º e do 2º semestre de
2020, bem como as tabelas de bens apreendidos nos respectivos períodos, REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alíneas a e
c, da Lei Complementar Estadual nº 12/19932, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados necessários ao devido preenchimento no sistema de
resoluções do CNMP.
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
2 Art. 36 - Além das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério Público:
XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a indisponibilidade da
persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo:
a) Ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos policiais, civis ou militares, ou prisionais;
c) Ter livre acesso a quaisquer documentos relativos às atividades policiais;
Teresina, 11 de novembro de 2020.
Fabrícia Barbosa Oliveira
Promotora de Justiça Coordenadora do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior Promotor de Justiça Membro do
GACEP
por ELOI PEREIRA DE SOUSA

Marcelo de Jesus M. Araújo Promotor de Justiça Membro do
GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça de Teresina

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 26/2020
PORTARIA Nº 62/2020
Procedimento Administrativo Integrado. Controle Externo da Atividade Policial. Atuação integrada do GACEP com as 48ª e 56ª Promotorias de
Justiça de Teresina-PI. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Lei Federal nº 13.425/2017. Informatização completa do Processo de
Segurança contra Incêndio. Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Irregularidades
constatadas na auditoria "Processos de Segurança contra Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí".
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com fundamento no art.
129, inciso VII[1], da Constituição Federal; no art. 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na
Resolução CNMP nº 20/2007 e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal e da
legislação em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro
órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal,
conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que, consoante disposto no art. 156, inciso III, da Constituição Estadual, o serviço de segurança pública é prestado com vistas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através do Corpo de Bombeiros Militar, ao qual compete, além
das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal e no art. 161 da
Constituição Estadual;
Considerando o teor das informações contidas no relatório de auditoria "Processos de Segurança contra Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Piauí", produzido pela Divisão de Fiscalização Temática Residual - DEFESP-3 do Tribunal de Constas do Estado do Piauí
(TC nº 018496/2019), com o objetivo de avaliar os processos de segurança contra incêndio junto ao CBMEPI, especificamente os de análise de
projetos e de realização de vistorias acerca dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico para regularização de edificações e áreas de risco,
e remetido a este Grupo de Atuação Especial, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2019, celebrado entre o MPPI e o TCE-PI;
Considerando que, após a realização dos procedimentos de fiscalização, no âmbito da citada auditoria, verificou-se, em síntese: a) a
necessidade de informatização completa do processo de segurança contra incêndio e disponibilização, na internet, das informações completas
sobre todos os alvarás concedidos, para adequação à Lei 13.425/2017; b) não recolhimento das receitas decorrentes da arrecadação das taxas e
multas do CBMEPI para conta bancária específica do Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Piauí - FUNAP-CBMEPI; c) necessidade de edição de Instruções Técnicas regulamentares próprias, compatíveis à realidade piauiense, para
estabelecer os critérios específicos exigidos para os Sistemas de Segurança Contra Incêndio e Pânico aplicáveis às edificações e áreas de risco,
diante de uma situação de insegurança jurídica; d) 93,33% dos hospitais estaduais não possuem alvará válido do CBMEPI, 26,7% dos hospitais
estaduais tem extintor vencido e 10% dos hospitais estaduais sequer dispõe de extintor de incêndio;
Considerando que, ao final da citada auditoria, o TCE/PI recomendou ao Corpo de Bombeiros: a) informatização completa do processo de
segurança contra incêndio; b) destinação das receitas decorrentes da arrecadação das taxas do CBMEPI, bem como das multas decorrentes de
infração a qualquer das exigências de medidas de proteção contra incêndio e pânico e de acidentes com produtos perigosos para conta bancária
específica do Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (FUNAP/CBMEPI) e empreender
ações para garantir a execução das multas aplicadas pelo CBMEPI; d) edição de Instruções Técnicas regulamentares próprias, compatíveis à
realidade piauiense, para estabelecer os critérios específicos exigidos para os Sistemas de Segurança Contra Incêndio e Pânico aplicáveis às
edificações e áreas de risco, diante de uma situação de insegurança jurídica; e) realização de vistoria nos hospitais estaduais sem alvará válido
do CBMEPI;
Considerando que, em Relatório de Contraditório, elaborado pela equipe da DFESP-3, após apresentação das defesas do Secretário de Estado
da Fazenda do Piauí e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, foi apontado que, embora já tenham sido
tomadas algumas providências por parte do CBMEPI, no sentido de atender às recomendações propostas no relatório preliminar de auditoria,
ainda restam mantidas as ocorrências apontadas, tendo sido sugerida: a) aplicação das seguintes recomendações ao CBMEPI: a.1)
informatização completa do Processo de Segurança contra Incêndio, desde a solicitação dos usuários até a emissão dos atestados, com a
possibilidade de emissão de relatórios estatísticos, bem como a disponibilização, na internet, das informações completas sobre todos os alvarás
de licença ou autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião de público, com atividades permanentes ou temporárias; a.2) promover o exercício de sua competência legal de fiscalizar as edificações
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existentes no Estado e aplicar as penalidades cabíveis, em razão de irregularidades; a.3) empreender ações para garantir a execução das multas
aplicadas pelo CBMEPI; a.4) promover o registro no SIAFE/PI dos valores arrecadados com multas aplicadas pelo CBMEPI; a.5) publicar as
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.cbm.pi.gov.br/, em
atendimento ao disposto no art. 1º da Portaria nº 49/2020-GAB.CMDO GERAL/CBMEPI, de 16/04/2020; a.6) requerer dos hospitais estaduais
que não possuem alvará do CBMEPI seus projetos para avaliação de seus sistemas preventivos contra incêndio e pânico, bem como, quando for
conveniente, realizar vistoria nas edificações desses hospitais estaduais; e b) realização de Termo de Ajuste de Gestão, com a participação de
representante do CBMEPI, da Sefaz e da DFESP-3 do TCE-PI para: b.1) efetiva atividade do Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Piauí - FUNAP-CBMEPI no prazo de até 180 dias; b.2) destinação do produto da arrecadação das taxas e
multas do CBMEPI para o FUNAP-CBMEPI; b.3) aplicação dos recursos do FUNAP-CBMEPI nos fins determinados no art. 3º da Lei estadual nº
5.906/2009;
Considerando que, além dos supracitados achados de auditoria da DFESP-3/TCE-PI, a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio do
Ofício 32ª P.J. Nº 286/2020, de 02/09/2020, solicitou o auxílio deste Grupo de Atuação Especializada no equacionamento do caso,
especialmente no que diz respeito às medidas cabíveis em relação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí para a
implementação do disposto na Lei Federal nº 13.425/2017;
Considerando que tramita na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina o Procedimento Administrativo nº 000035-004/2018, instaurado em
20/03/2018, com vistas ao acompanhamento do cumprimento e adequação a nível estadual e municipal aos termos da Lei Federal nº
13.425/2017, no bojo do qual foi expedida Notificação Recomendatória nº 07/2018 ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí, no sentido de recomendar que fossem adotadas as providências para adequação nas rotinas administrativas às medidas
impostas por força da citada lei, notadamente no que tange: a) à realização de convênio com o Município de Teresina, visando à promoção de
treinamento em prevenção e combate a incêndio e a emergências das equipes das Superintendências de Desenvolvimento responsáveis pela
emissão dos Alvarás de Funcionamento, possibilitando a realização das vistorias e fiscalizações atinentes à verificação da regularidade dos
estabelecimentos; b) necessidade de comunicação do poder público municipal para a emissão de Alvará de Funcionamento quando o atestado
de regularidade tenha sido expedido por impossibilidade de realização de vistoria pelo CBMEPI no prazo de 30 dias; c) intercâmbio de
informações com o poder público municipal, observando a necessidade de informar o Município incontinenti, quando da perda de validade do
Atestado de Regularidade por não renovação/cassação do mesmo, para fins de deflagração do procedimento administrativo de
suspensão/cassação do alvará de funcionamento; d) cumprimento do comando do art. 10 da Lei Federal nº 13.425/2017 e do dever de
informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de manter disponíveis, na rede mundial de
computadores, informações completas sobre todos os alvarás de licença ou autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar
concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, com atividades permanentes ou temporárias;
Considerando que, nos termos do art. 2º, incisos I, V e VI da Lei Estadual nº 5.483[2], de 10 de agosto de 2005, alterada pela Lei nº 6.950, de 20
de janeiro de 2017, são competências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí: realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;
analisar projetos, realizar vistorias e emitir pareceres acerca dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico e qualquer outra atividade de sua
competência; analisar, exigir e fiscalizar todos os serviços e instalações concernentes às atividades de segurança contra incêndio e pânico ou
outra atividade, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;
Considerando que ainda compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí o estudo, a análise, o planejamento, a fiscalização e a
execução das normas que disciplinam a segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico em todo o Estado, consoante disposto
no art. 3º, parágrafo único, da citada Lei nº 5.483/2005;
Considerando que a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017 ("Lei Kiss")[3], em seu art. 3º, caput, estabelece que cabe ao Corpo de
Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres
em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais no controle das edificações e do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos; e que o art. 5º,
caput, da lei, prevê que o poder público municipal e o Corpo de Bombeiros Militar realizarão fiscalizações e vistorias periódicas nos
estabelecimentos comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais multifamiliares, tendo em vista o controle da observância das
determinações decorrentes dos processos de licenciamento ou autorização sob sua responsabilidade;
Considerando que a citada Lei Federal nº 13.425/2017 estabeleceu, em seu art. 10, caput, que o poder público municipal e o Corpo de
Bombeiros Militar manterão disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os alvarás de licença ou
autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de
público, com atividades permanentes ou temporárias, o que se aplica também às informações referentes ao trâmite administrativo dos atos
referidos (inciso I) e ao resultado das vistorias, perícias e outros atos administrativos relacionados à prevenção e ao combate a incêndio e a
desastres (inciso II);
Considerando que, na forma do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 13.675/2018, é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a
eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio
ambiente; e, consoante art. 12, inciso IV, as atividades dos corpos de bombeiros militares serão aferidas, entre outros fatores, pelas ações de
prevenção, preparação para emergências e desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais atingidos,
considerando-se áreas determinadas;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando a sanar as deficiências ou irregularidades
detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, como estabelece o art. 4º, § 2º, da Resolução nº 20/2007 do CNMP, competindo
ao GACEP atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça Natural para adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais, nos termos do
parágrafo único do art. 14 da Resolução CPJ/PI nº 06/2015;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, consoante estabelece o art. 8º, incisos II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 26/2020, conjuntamente com 48ª e 56ª Promotorias de Justiças de Teresina,
com a finalidade de fomentar a correção das irregularidades constatadas na auditoria "Processos de Segurança contra Incêndio junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Piauí", notadamente quanto à necessidade de informatização completa do Processo de Segurança contra
Incêndio, mantendo disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os alvarás de licença ou autorização, nos
termos da Lei Federal nº 13.425/2017, e de efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Piauí - FUNAP-CBMEPI, determinando-se:
seja comunicada a instauração do procedimento, com envio de cópia da presente portaria, via e-mail, ao CSMP, ao CAOCRIM e à Promotora de
Justiça da 24ª PJ de Teresina, que tem a atribuição de promover as medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas relativas à defesa do meio
ambiente e patrimônio histórico e cultural;
seja comunicada a instauração do procedimento, com envio de cópia da presente portaria, via e-mail, à Promotora de Justiça da 32ª PJ de
Teresina, em atenção ao Ofício 32ª P.J. Nº 286/2020, com a devolução dos autos do Procedimento Administrativo nº 000035-004/2018;
seja dada ciência da instauração do presente procedimento ao Secretário Estadual de Segurança Pública, para adoção das providências
cabíveis, tendo em vista que compete à SSP/PI programar e orientar as ações do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 46, inciso I, da
Lei Complementar nº 28/2003[4];
Seja oficiado o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, solicitando informações, no prazo de até 90 (noventa) dias, acerca das providências
adotadas no tocante a: d.1) informatização completa do Processo de Segurança contra Incêndio, desde a solicitação dos usuários até a emissão
dos atestados, com a possibilidade de emissão de relatórios estatísticos, bem como a disponibilização, na internet, das informações completas
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sobre todos os alvarás de licença ou autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a estabelecimentos,
edificações e áreas de reunião de público, com atividades permanentes ou temporárias; d.2) providências adotadas para garantir a execução das
multas aplicadas pelo CBMEPI; d.3) realização, ou não, do registro no SIAFE/PI dos valores arrecadados com multas aplicadas pelo CBMEPI;
d.4) publicação das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros em seu sítio eletrônico na internet; d.5) realização de vistoria nas edificações
dos hospitais estaduais que não possuem alvará do CBMEPI, bem como das medidas adotadas em face de irregularidades nos sistemas
preventivos contra incêndio e pânico das citadas instituições, inclusive com a definição de plano de ação e cronograma de execução;
Seja oficiado Secretário de Estado de Fazenda do Piauí, solicitando informações, no prazo de até 90 (noventa) dias, acerca das providências
adotadas com vistas à efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí
- FUNAP-CBMEPI, bem como para a destinação do produto da arrecadação das taxas e multas do Corpo de Bombeiros para o citado fundo e a
devida aplicação de seus recursos para os fins determinados no art. 3º da Lei estadual nº 5.906/2009, inclusive com a definição de plano de ação
e cronograma de execução;
sejam adotadas as providências para o agendamento de reunião, para fins de apresentação, pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,
pela SSP-PI e pela SEFAZ, das providências adotadas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio de videoconferência pela plataforma
TEAMS, inclusive com a expedição de ofícios, com a participação das autoridades da segurança pública estadual elencadas acima e/ou seus
representantes com poder de decisão, devendo ser convidados os Promotores de Justiça titulares das 24ª, 32ª, 48ª e 56ª Promotorias de Justiça
de Teresina e o Chefe da Divisão de Fiscalização Temática Residual do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (DFESP-3);
sejam juntados ao presente procedimento: cópia integral do relatório de auditoria "Processos de Segurança contra Incêndio junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Piauí", produzido pela Divisão de Fiscalização Temática Residual - DEFESP-3 do Tribunal de Constas do Estado
do Piauí (TC nº 018496/2019); cópia da Notificação Recomendatória nº 07/2018, expedida pela 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e de despacho SIMP/ID: 31737694, proferido nos autos do Procedimento
Administrativo nº 000035-004/2018, em tramitação na citada Promotoria de Justiça.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Registre-se no SIMP.
Distribua-se a um dos membros deste Grupo de Atuação Especial.
Teresina, 16 de novembro de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça

[1]Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
[2] Dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do
Estado, e dá outras providências, tendo sido regulamentada pelo Decreto nº 17.688, de 26 de março de 2018.
[3] Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião de público.
[4] Dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Piauí e dá outras providências.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 023/2020 PORTARIA Nº 59/2020
Procedimento Administrativo Integrado. 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina. Controle externo concentrado da atividade policial. Visitas
Técnicas 1º e 2º semestres de 2020. Formulário CNMP. Unidades da Polícia Civil de Teresina/PI.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII, da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CNMP nº 20/2007; no art. 8º e seguintes da Resolução
CNMP nº 174/2017 e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou
instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal,
conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007 do
CNMP determina aos órgãos do Ministério Público o dever de realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro em
repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, o controle externo concentrado da atividade policial é de atribuição das
56ª e 48ª Promotorias de Justiça de Teresina, conforme dispõe a Resolução CPJ/PI nº 03/2018, podendo o GACEP, na forma do parágrafo único
do artigo 14 da Resolução CPJ/PI nº 06/2015 (com alterações pela Resolução CPJ/PI nº 09/2018), atuar de formar integrada com o Promotor
Natural;
Considerando que a Resolução CPJ/PI nº 09/2018, consolidando a natureza jurídica do GACEP como órgão de apoio, previu que este Grupo de
Atuação Especial poderá auxiliar o Promotor Natural, inclusive realizando as visitas técnicas determinadas pela Resolução nº 20/2007 do CNMP,
em todo o Estado do Piauí, de acordo com o art. 7º, inciso I1, da Resolução CPJ/PI nº 06/2015;
Considerando o atual cenário de pandemia da covid-19 enfrentado em todo o país, no qual as medidas para conter a disseminação do vírus são
imprescindíveis, de modo que as inspeções in loco às unidades policiais tornam-se condutas arriscadas aos agentes ministeriais que transitam
por tais ambientes;
Considerando que em março de 2020 o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de decisão proferida nos autos do PROCESSO Nº
19.00.1000.0002084/2020-47 (SEI - 0336859), suspendeu a vigência dos prazos de encaminhamento dos relatórios previstos na Resolução nº
20/2007, como estratégia drástica à contenção e à mitigação dos impactos decorrentes da expansão do coronavírus, bem como de se evitar uma
proliferação ainda maior da doença;
Considerando que, a despeito do cenário dito acima, com o auxílio dos meios digitais, via e-mail e contato telefônico, são possíveis a remessa e
o preenchimento devido dos formulários de visitas técnicas pelas autoridades responsáveis;
Considerando que o formulário do 1º semestre de 2020 deve ser preenchidos com os dados referentes ao período de 1º de julho de 2019 a 31
de dezembro de 2019, e, por sua vez, o
1 Art. 7º Aos órgãos de execução especializados no Controle Externo da Atividade Policial e ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo
da Atividade Policial - GACEP, na qualidade de órgão auxiliar, compete:
I - realizar visitas ordinárias periódicas nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas
extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de
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atribuição
formulário do 2º semestre de 2020 deve conter os dados do período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as
instituições, consoante inciso II do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 023/2020, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de
Teresina, com a finalidade de coletar os dados necessários ao preenchimento do formulário do CNMP referentes às visitas técnicas dos 1º e 2º
semestres de 2020 nas unidades da Polícia Civil de Teresina, determinando-se:
sejam comunicados ao CAOCRIM e ao CSMP acerca da instauração do procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail;
seja dada ciência da instauração do presente procedimento, com cópia da portaria, ao Secretário Estadual de Segurança Pública, ao DelegadoGeral da Polícia Civil e ao Corregedor da Polícia Civil;
sejam expedidos ofícios a todas as unidades da polícia civil de Teresina, com a remessa dos formulários de visitas do 1º e do 2º semestre de
2020, bem como as tabelas de bens apreendidos nos respectivos períodos, REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alíneas a e
c, da Lei Complementar Estadual nº 12/19932, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados necessários ao devido preenchimento no sistema de
resoluções do CNMP;
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
2 Art. 36 - Além das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério Público:
XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a indisponibilidade da
persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo:
a) Ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos policiais, civis ou militares, ou prisionais;
c) Ter livre acesso a quaisquer documentos relativos às atividades policiais;
Teresina, 11 de novembro de 2020.
Fabrícia Barbosa Oliveira
Promotora de Justiça Coordenadora do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior Promotor de Justiça Membro do
GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo Promotor de Justiça Membro do
GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça de Teresina

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 30/2020
PORTARIA Nº 64/2020
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Auxílio a 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Instituto de Criminalística
do Piauí. Acompanhamento da realização de perícia n.º 0000856-04.2020.8.18.0028 e nº 0000857-86.2020.8.18.0028.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
incisos VII, da Constituição da República; no inciso XIV do art. 36 da LC nº12/93; nos arts. 8º, inciso IV, e 9º da Resolução CNMP nº 174/2017;
Resolução nº20/2007 do CNMP e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando a provocação da 3ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI, por meio do Ofício n° 17/2020/MPE/PI - 3ª PJ/FLO, solicitando apoio do
GACEP em razão da demora na conclusão de laudos toxicológicos definitivos relacionadas aos processos nº 0000856-04.2020.8.18.0028 e nº
0000857-86.2020.8.18.0028;
Considerando que compete aos integrantes da polícia técnico-científico praticar atos necessários aos procedimentos das perícias policiais
criminais, com a emissão dos respectivos laudos, quando determinado pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelo Judiciário,
consoante estabelece o inciso I do art. 17 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí[1] (Lei Complementar Estadual nº 37 de 09/03/2004);
Considerando que, conforme dispõe o art. 5º, incisos II e VIII, da Resolução nº 20/2007 do CNMP, aos órgãos do Ministério Público, no exercício
das funções de controle externo da atividade policial, caberá ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade fim
policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, bem como ter acesso aos relatórios e laudos periciais,
ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial
que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório;
Considerando que o § 2º do art. 4º da Resolução CNMP nº 20/2007 estabelece que o Ministério Público poderá instaurar procedimento
administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar
as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 30/2020, com supedâneo no inciso XII do art. 7º da Resolução CPJ nº
06/2015, alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, com a finalidade de prestar apoio a 3ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI e acompanhar a
realização de perícia pelo Instituto de Criminalística do Piauí relacionadas aos processos nº 0000856-04.2020.8.18.0028 e nº 000085786.2020.8.18.0028, determinando:
a. Sejam comunicados o CAOCRIM e a 3ª Promotoria de Justiça da Floriano/PI acerca da instauração do presente procedimento, com cópia da
presente portaria, via e-mail ou Athenas;
b. Seja oficiado o Instituto de Criminalística requisitando, no prazo de até 15 (quinze) dias, os laudos toxicológicos definitivos referentes aos
processos nº 0000856-04.2020.8.18.0028 e nº 0000857-86.2020.8.18.0028;
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 17 de novembro de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

[1] Art. 17 Compete aos integrantes da polícia técnico-científico:
I - praticar atos necessários aos procedimentos das perícias policiais criminais, com a emissão dos respectivos laudos, quando determinado pela
autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelo Judiciário;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 023/2020 PORTARIA Nº 59/2020
Procedimento Administrativo Integrado. 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina. Controle externo concentrado da atividade policial. Visitas
Técnicas 1º e 2º semestres de 2020. Formulário CNMP. Unidades da Polícia Civil de Teresina/PI.
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O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII, da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CNMP nº 20/2007; no art. 8º e seguintes da Resolução
CNMP nº 174/2017 e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou
instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal,
conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007 do
CNMP determina aos órgãos do Ministério Público o dever de realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro em
repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, o controle externo concentrado da atividade policial é de atribuição das
56ª e 48ª Promotorias de Justiça de Teresina, conforme dispõe a Resolução CPJ/PI nº 03/2018, podendo o GACEP, na forma do parágrafo único
do artigo 14 da Resolução CPJ/PI nº 06/2015 (com alterações pela Resolução CPJ/PI nº 09/2018), atuar de formar integrada com o Promotor
Natural;
Considerando que a Resolução CPJ/PI nº 09/2018, consolidando a natureza jurídica do GACEP como órgão de apoio, previu que este Grupo de
Atuação Especial poderá auxiliar o Promotor Natural, inclusive realizando as visitas técnicas determinadas pela Resolução nº 20/2007 do CNMP,
em todo o Estado do Piauí, de acordo com o art. 7º, inciso I1, da Resolução CPJ/PI nº 06/2015;
Considerando o atual cenário de pandemia da covid-19 enfrentado em todo o país, no qual as medidas para conter a disseminação do vírus são
imprescindíveis, de modo que as inspeções in loco às unidades policiais tornam-se condutas arriscadas aos agentes ministeriais que transitam
por tais ambientes;
Considerando que em março de 2020 o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de decisão proferida nos autos do PROCESSO Nº
19.00.1000.0002084/2020-47 (SEI - 0336859), suspendeu a vigência dos prazos de encaminhamento dos relatórios previstos na Resolução nº
20/2007, como estratégia drástica à contenção e à mitigação dos impactos decorrentes da expansão do coronavírus, bem como de se evitar uma
proliferação ainda maior da doença;
Considerando que, a despeito do cenário dito acima, com o auxílio dos meios digitais, via e-mail e contato telefônico, são possíveis a remessa e
o preenchimento devido dos formulários de visitas técnicas pelas autoridades responsáveis;
Considerando que o formulário do 1º semestre de 2020 deve ser preenchidos com os dados referentes ao período de 1º de julho de 2019 a 31
de dezembro de 2019, e, por sua vez, o
1 Art. 7º Aos órgãos de execução especializados no Controle Externo da Atividade Policial e ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo
da Atividade Policial - GACEP, na qualidade de órgão auxiliar, compete:
I - realizar visitas ordinárias periódicas nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas
extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de
atribuição
formulário do 2º semestre de 2020 deve conter os dados do período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as
instituições, consoante inciso II do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 023/2020, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de
Teresina, com a finalidade de coletar os dados necessários ao preenchimento do formulário do CNMP referentes às visitas técnicas dos 1º e 2º
semestres de 2020 nas unidades da Polícia Civil de Teresina, determinando-se:
sejam comunicados ao CAOCRIM e ao CSMP acerca da instauração do procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail;
seja dada ciência da instauração do presente procedimento, com cópia da portaria, ao Secretário Estadual de Segurança Pública, ao DelegadoGeral da Polícia Civil e ao Corregedor da Polícia Civil;
sejam expedidos ofícios a todas as unidades da polícia civil de Teresina, com a remessa dos formulários de visitas do 1º e do 2º semestre de
2020, bem como as tabelas de bens apreendidos nos respectivos períodos, REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alíneas a e
c, da Lei Complementar Estadual nº 12/19932, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados necessários ao devido preenchimento no sistema de
resoluções do CNMP;
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
2 Art. 36 - Além das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério Público:
XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a indisponibilidade da
persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo:
a) Ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos policiais, civis ou militares, ou prisionais;
c) Ter livre acesso a quaisquer documentos relativos às atividades policiais;
Teresina, 11 de novembro de 2020.
Fabrícia Barbosa Oliveira
Promotora de Justiça Coordenadora do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior Promotor de Justiça Membro do
GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo Promotor de Justiça Membro do
GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça de Teresina

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/202014468
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº22/2020
A Pregoeira,Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1388/2020, pela Exma.Sra.Procuradora-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na
ModalidadePregãoEletrônico,tendo a sessãoeletrônicasidorealizadanodia21.09.2020.
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Objeto:Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de empresa especializada naprestação de serviços de
elaboração de projetos executivos em diversas áreas do conhecimento, visando atender as necessidadesdo Ministério Público Estadual do Piauí,
conforme especificações e exigências técnicas constantes neste Termo de Referência e seusAnexos.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 2.878.768,32

R$ 1.628.299,74

R$ 1.250.468,58

LOTE I -ELABORAÇÃO DE PROJETOS:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDAD
E

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL

1

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

m²

24000

R$ 8,50

R
$
204.000,0
0

2

Instalações de Climatização

m²

24000

R$ 2,00

R
$
48.000,00

3

Instalações de Telefonia

m²

24000

R$ 0,40

R
$
9.600,00

4

Instalações de Rede de Lógica

m²

24000

R$ 0,80

R
$
19.200,00

5

Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

m²

24000

R$ 8,00

R
$
192.000,0
0

6

Instalações de Sistemas de Acesso, Atendimento e Segurança

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

7

Instalações de Sonorização

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

8

Instalações de Acústica

m²

24001

R$0,50

R
$
12.000,50

9

Instalações de Automação Predial

m²

24000

R$ 0,60

R
$
14.400,00

10

Projeto de Antenas

m²

24000

R$ 0,25

R
$
6.000,00

11

Projeto de SPDA

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

12

Instalações Elétricas de Alta Tensão

m²

24000

R$ 1,00

R
$
24.000,00

13

Instalações para Elevadores e Plataforma Elevatória

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

14

Termo de Compatibilização de Projetos

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

15

Planilha Orçamentária (Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de
Custos, Cronograma Físico-Financeiros, BDI, Cotações de Preços, Caderno de
Encargos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas)

m²

24000

R$ 8,00

192.000,0
0

16

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT

und

64

R
$
250,00

R
$
16.000,00

17

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Norte do Estado

und

25

R
$
1.231,97

R
$
30.799,25

18

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Centro do Estado

und

25

R
$
1.200,00

R
$
30.000,00

19

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Sul do Estado

und

25

R
$
1.200,00

R
$
30.000,00

20

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se Cidades Norte do Estado

m²

8000

R$ 3,00

R
$
24.000,00

21

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se -

m²

8000

R$ 3,00

R

$
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Cidades Centro do Estado
22

24.000,00

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se Cidades Sul do Estado

m²

8000

R$ 3,00

R
$
24.000,00
R
$
959.999,7
5

VALOR TOTAL DO LOTE I
LOTE II - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:
EMPRESA VENCEDORA:GEOMETRIA PROJETOS EIRELI
CNPJ:12.147.526/0001-88
ENDEREÇO:RUA LUÍS ALFREDO RIBEIRO, QUADRA 42, LOTE 01,AÇAILÂNDIA - MA,CEP: 65930-000.
REPRESENTANTE:RONALDO SOUSA,CPF:334.261.043-34
FONE:(99) 99151-3587
E-MAIL:geometria_projetos@outlook.com/sousa_ronald@hotmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDA
DE

V A L O R
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

26

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Norte do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

27

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Centro do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

28

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Sul do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

29

Execução de Sondagem SPT - Teresina

und

64

R$ 880,50

R
$
56.352,00

30

Execução de Sondagem SPT - Cidades Norte do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

31

Execução de Sondagem SPT - Cidades Centro do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

32

Execução de Sondagem SPT - Cidades Sul do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

33

Execução de Sondagem Rotativa - Teresina

und

32

R
$
1.535,375

R
$
49.132,00

34

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Norte do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R
$
50.176,00

35

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Centro do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R
$
50.176,00

36

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Sul do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R
$
50.176,00
R
$
515.500,0
0

VALOR TOTAL DO LOTE II
LOTE III - ESTUDOS AMBIENTAIS:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDA
DE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

37

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Teresina

und

3

R
$
8.933,33

R
$
26.799,99

38

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Norte do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00

39

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Centro do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00

40

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Sul do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE III

R
$
107.799,9
9
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LOTE IV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDADE

V A L O R
UNITÁRIO

V A L O R
TOTAL

41

Estudo de Impacto de Vizinhança - Teresina

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

42

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Norte
do Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

43

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Centro
do Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

44

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Sul do
Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV

R$ 45.000,00

PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,25 DE NOVEMBRO DE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

6.2. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 22/202014469
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 22/2020,que tem comoobjeto o "registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de
projetos executivos em diversas áreas do conhecimento, visando atender as necessidades do Ministério Público Estadual do Piauí, conforme
especificações e exigências técnicas constantes neste Termo de Referência e seus Anexos",atendendo a sua tramitação e Legislação
pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 2.878.768,32

R$ 1.628.299,74

R$ 1.250.468,58

LOTE I -ELABORAÇÃO DE PROJETOS:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDAD
E

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL

1

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

m²

24000

R$ 8,50

R
$
204.000,0
0

2

Instalações de Climatização

m²

24000

R$ 2,00

R
$
48.000,00

3

Instalações de Telefonia

m²

24000

R$ 0,40

R
$
9.600,00

4

Instalações de Rede de Lógica

m²

24000

R$ 0,80

R
$
19.200,00

5

Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

m²

24000

R$ 8,00

R
$
192.000,0
0

6

Instalações de Sistemas de Acesso, Atendimento e Segurança

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

7

Instalações de Sonorização

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

8

Instalações de Acústica

m²

24001

R$0,50

R
$
12.000,50

9

Instalações de Automação Predial

m²

24000

R$ 0,60

R
$
14.400,00

10

Projeto de Antenas

m²

24000

R$ 0,25

R

$
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6.000,00
11

Projeto de SPDA

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

12

Instalações Elétricas de Alta Tensão

m²

24000

R$ 1,00

R
$
24.000,00

13

Instalações para Elevadores e Plataforma Elevatória

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

14

Termo de Compatibilização de Projetos

m²

24000

R$ 0,50

R
$
12.000,00

15

Planilha Orçamentária (Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de
Custos, Cronograma Físico-Financeiros, BDI, Cotações de Preços, Caderno de
Encargos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas)

m²

24000

R$ 8,00

192.000,0
0

16

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT

und

64

R
$
250,00

R
$
16.000,00

17

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Norte do Estado

und

25

R
$
1.231,97

R
$
30.799,25

18

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Centro do Estado

und

25

R
$
1.200,00

R
$
30.000,00

19

Trâmite de Aprovação de Projetos Arquitetônicos em prefeituras para construção,
de projetos arquitetônicos elaborados pela CPPT - Cidades Sul do Estado

und

25

R
$
1.200,00

R
$
30.000,00

20

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se Cidades Norte do Estado

m²

8000

R$ 3,00

R
$
24.000,00

21

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se Cidades Centro do Estado

m²

8000

R$ 3,00

R
$
24.000,00

22

Elaboração e aprovação de 'Asbuilt' para aprovação e aquisição do Habite-se Cidades Sul do Estado

m²

8000

R$ 3,00

R
$
24.000,00
R
$
959.999,7
5

VALOR TOTAL DO LOTE I
LOTE II - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:
EMPRESA VENCEDORA:GEOMETRIA PROJETOS EIRELI
CNPJ:12.147.526/0001-88
ENDEREÇO:RUA LUÍS ALFREDO RIBEIRO, QUADRA 42, LOTE 01,AÇAILÂNDIA - MA,CEP: 65930-000.
REPRESENTANTE:RONALDO SOUSA,CPF:334.261.043-34
FONE:(99) 99151-3587
E-MAIL:geometria_projetos@outlook.com/sousa_ronald@hotmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDA
DE

V A L O R
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

26

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Norte do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

27

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Centro do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

28

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e de Demarcação de
Terrenos - Cidades Sul do Estado

m²

8000

R$ 2,74

R
$
21.920,00

29

Execução de Sondagem SPT - Teresina

und

64

R$ 880,50

R
$
56.352,00

30

Execução de Sondagem SPT - Cidades Norte do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

31

Execução de Sondagem SPT - Cidades Centro do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

32

Execução de Sondagem SPT - Cidades Sul do Estado

und

64

R$ 1.009,00

R
$
64.576,00

33

Execução de Sondagem Rotativa - Teresina

und

32

R
$
1.535,375

R
$
49.132,00

34

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Norte do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R
$
50.176,00

35

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Centro do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R
$
50.176,00

36

Execução de Sondagem Rotativa - Cidades Sul do Estado

und

32

R$ 1.568,00

R

$
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50.176,00
R
$
515.500,0
0

VALOR TOTAL DO LOTE II
LOTE III - ESTUDOS AMBIENTAIS:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDA
DE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

37

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Teresina

und

3

R
$
8.933,33

R
$
26.799,99

38

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Norte do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00

39

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Centro do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00

40

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) - Cidades Sul do Estado - Cidades Sul do Estado

und

3

R
$
9.000,00

R
$
27.000,00
R
$
107.799,9
9

VALOR TOTAL DO LOTE III
LOTE IV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA:
EMPRESA VENCEDORA:AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ:13.466.507/0001-87
ENDEREÇO:RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1031, CENTRO/NORTE, TERESINA-PI, CEP: 64.000-210.
REPRESENTANTE:VERÔNICA SCHEREN CASTELO BRANCO,CPF:001.441.983-12
FONE:(86) 99946- 1663
E-MAIL:abprojetoseconsultoria@gmail.com
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANTIDADE

V A L O R
UNITÁRIO

V A L O R
TOTAL

41

Estudo de Impacto de Vizinhança - Teresina

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

42

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Norte
do Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

43

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Centro
do Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

44

Estudo de Impacto de Vizinhança - Cidades Sul do
Estado

und

3

R$ 3.750,00

R$ 11.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV

R$ 45.000,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dra.Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

6.3. AVISO DE LICITAÇÃO14485
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
OBJETO: O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para execução de obras
de ampliação da sala da Promotoria de Justiça, na sede de São Miguel do Tapuio situada na Rua Francisco de Aragão Paiva, S/N, Bairro
Matadouro, no Fórum Desembargador Milton Evaristo de Aragão, São Miguel do Tapuio-PI, de acordo com as especificações técnicas
discriminadas no anexo I (Projeto Básico).
TIPO: Menor preço.
TOTAL DE LOTES: Lote Único (obra).
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 95.504,97 (noventa e cinco mil, quinhentos e quatro reais e noventa e
sete centavos).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contrato, Procuradoria Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 27 de novembro de 2020 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO
Licitantes Não Cadastrados: até o dia 11/12/2020 (horário local)
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS"
Até o dia 15/12/2020, às 09:00 (horário local)
--SESSÃO DE ABERTURA: dia 15/12/2020, às 09:00 (horário local)
DATA: 26 de novembro de 2020.
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PRESIDENTE DA CPL: Cleyton Soares da Costa e Silva

6.4. AVISO DE LICITAÇÃO14488
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze)meses para eventual aquisição de webcams, microfones omnidirecionais, fones de ouvido
(hedset), memória RAM, discos SSD e monitores de vídeo para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
TOTAL DE LOTES: 4 LOTES
VALOR TOTAL: R$ 629.015,70 (seiscentos e vinte e nove mil, quinze reais e setenta centavos)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir do dia 27 de novembro de 2020, no site www.mppi.mp.br, no link Licitações e Contratos, e no site
www.comprasgovernamentais.com.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 27 de novembro de 2020.
DATA DA SESSÃO: 10/12/2020, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 26 de novembro de 2020

7. OUTROS
[]

7.1. 43ª ZONA ELEITORAL - REGENERAÇÃO14471
Notícia de Fato n° 47/2020/PJR-MPPI
Noticiante: LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES.
Noticiados: PAULO RODRIGUES DE MORAES e OUTROS.
Assunto: Pedido de instauração de Inquérito Policial pelo Departamento de Polícia Federal do Estado do Piauí.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Versa a presente Notícia Crime protocolada por Luiz Alberto Pinheiro Leal Nunes em face dos integrantes da COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, DE REGENERAÇÃO/PI, representado pelos membros: Paulo Rodrigues de Moraes e Outros,
dando conta da prática de possível crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral pelos demandados.
Narra o Noticiante que, as convenções municipais 2020 foram realizadas no período de 31 de agosto a 16 de Setembro de 2020, sendo que a
convenção de referido Partido foi realizada na data de 10.09.2020, registrado nos autos nº 0600069-96.2020.6.18.0043 - DRAP, constando em
ata a escolha para disputa ao cargo de vereador o noticiante, Sr. Luiz Alberto Pinheiro Leal Nunes.
O Noticiante afirma que é cristalina sua presença na convenção, constando seu nome na Lista de Presença criada em 11/09/2020 às 14h29min,
com posterior envio na data de 22/09/2020, às 10:57, pelo PSB de Regeneração-PI, o seu Requerimento de Registro de Candidatura - RRC para
a Justiça Eleitoral, no qual foi devidamente analisado e proferida Sentença favorável ao pleito na data de 08/10/2020, esta transitando em julgado
em 14.10.2020.
No que se refere ao seu pedido de cancelamento do registro de Candidatura - AUTOS nº 0600073-80.2020.6.18.0043 proposto pela
COMISSÃO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, aduz que referido pedido datado de 24.10.2020 é ilegal e crivado
de fatos inverídicos, se tratando de uma mera perseguição política ao candidato ora Noticiante (Luiz Alberto Pinheiro Leal Nunes), tendo por base
um nefasto engendramento político para prejudicar um candidato regularmente registrado, além de está baseado em fatos e documentos que
podem refletir crime eleitoral, o que se busca demonstrar.
Nesse sentido, alega que a inserção de declaração falsa para fins eleitorais se encontra na Ata Retificadora da Comissão Executiva do PSB de
Regeneração-PI datada de 26.09.2020, onde consta: "(...) sobre a retificação dos trabalhos realizados na convenção municipal, datada do
dia 10 de setembro de 2020, tendo em vista que o filiado Luis Alberto Pinheiro Leal Nunes, não participou do ato convencional, apesar
de constar assinatura do referido filiado, houve falha ao informar o registro do mesmo. Neste sentido, a comissão municipal/diretório
municipal do partido decidiu tornar sem efeito a indicação e registro da candidatura do filiado, uma vez que não foi submetido à
escolha na convenção para disputa ao cargo de vereador das eleições municipais 2020 (...)".
Em vista disto, assevera que a afirmação contida na Ata de 26.09.2020 de que o Noticiante não esteve presente na convenção municipal do PSB
realizada em 10.09.2020, que não teve seu nome escolhido, razão pela qual se retificaria a ATA ORIGINAL (10.06.2020) não é verdadeira, além
de ter como único objetivo fins eleitorais de prejudicar o filiado/candidato.
Ademais, afirma que esteve na Convenção, onde, na oportunidade, falou com o presidente do Partido (Paulo Rodrigues de Morais) e Avanete
Barbosa de Sousa Coutinho, informando que não poderia ficar até o final dos trabalhos por conta de suspeita de estar acometido por COVID-19.
Acrescenta que o presidente do Partido aconselhou que o Noticiante assinasse os documentos e deixasse o local, bem como foi orientado pela
Sra. Maria Hilda da Silva, que gerenciava os trabalhos, assinasse todos os documentos inclusive a lista de presença, momento em que verificou
na Ata a sua escolha para disputa ao cargo de vereador nas eleições 2020.
Afirma ainda que todos os fatos podem ser confirmados pelas pessoas que acompanharam o Noticiante na convenção do dia 10.09.2020, o Sr.
Edinaldo França de Sousa e o Sr. Theo Kirk Cortes Leal da Costa.
Destaca ainda que o fato inverídico disposto na ATA de 26.09.2020 de fato prejudicou eleitoralmente o candidato ora Noticiante, que teve o
registro cancelado pelo Juízo Eleitoral da 43ª ZE em sentença datada de 26.10.2020.
Por fim, afirma que os indícios e meios de prova estão bem delineados, sendo que o fato possivelmente delitivo ora exposto deve ser
devidamente apurado.
Juntou documentos.
Eis os autos.
No caso, a matéria objeto da presente notícia de fato, em síntese, repousa na inserção de declaração falsa para fins eleitorais na Ata Retificadora
da Comissão Executiva do PSB de Regeneração-PI datada de 26.09.2020, se tratando de uma mera perseguição política ao candidato ora
Noticiante (Luiz Alberto Pinheiro Leal Nunes), tendo por base um nefasto engendramento político para prejudicar um candidato regularmente
registrado.
O Noticiante afirma que a declaração contida na ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada no dia 26.09.2020, quando diz que o mesmo
não esteve presente na convenção municipal do PSD realizada em 10.09.2020 não é verdadeira, além de ter um único objetivo: fins eleitorais
de prejudicar o filiado/candidato.
Sobredita ATA fora registrada nos seguintes termos:
Aos vinte e seis dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), às 18:00 horas, e termino as 19:00 horas na sede municipal do partido,
na rua Gonçalo Nunes, s/n, Bairro Centro sob a presidência do Sr. Paulo Rodrigues de Moraes, brasileiro, solteiro, residente na rua Gonçalo
Nunes, s/n, bairro São Vicente, Regeneração-Piauí, CEP: 64.490-000, RG nº 190016 SSP-PI, CPF nº 035.919.213-00, Título eleitoral nº
010149711562, grau de instrução: Ensino Superior. O Presidente Municipal da agremiação, reuniu-se com a Direção Municipal para deliberar
sobre a retificação dos trabalhos realizados na convenção municipal, datada do dia 10 de setembro de 2020, tendo em vista que o filiado Luis
Alberto Pinheiro Leal Nunes, não participou do ato convencional, apesar de constar assinatura do referido filiado, houve uma falha ao informar o
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registro do mesmo. Nesse sentido, a comissão municipal/diretório municipal do partido, decidiu tornar sem efeito a indicação e registro da
candidatura do filiado, uma vez que não foi submetido à escolha na convenção para a disputa ao cargo de vereador das eleições municipais de
2020. O Presidente convidou a mim, Antonio Soares Vieira para Secretariar os trabalhos desta Reunião Extraordinária e transcrever a Ata.
Havendo quorum mínimo qualificado para deliberar, conforme a presença de: Paulo Rodrigues de Moraes, Antonio Soares Vieira, Maria Laudeci
Coimbra, Francisco Cícero Alves Lima, Nivaldo José dos Santos, Francisco Carlos Alves de Moura. O Presidente, após descrever toda
problemática envolvida, apresentou a resolução do problema, que é tornar sem efeito a indicação e registro da candidatura do Filiado Luis Alberto
Pinheiro Leal Nunes. Em seguência, o Presidente determinou que o setor técnico do partido tome as devidas providências à anotação do que foi
decidido nos sistemas da Justiça Eleitoral, para que produzam seus efeitos jurídicos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e
lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei o Ato.
Analisando a documentação em anexo, verifica-se que tal alegação já foi objeto de análise por este Parquet nos autos nº 060007380.2020.6.18.0043.
Cito, por sua percuciente análise do conjunto probatório, trecho da sentença proferida em citado Processo (0600073-80.2020.6.18.0043), acerca
da legalidade do pedido de cancelamento do registro de Candidatura do Noticiante, proposto pela Comissão Provisória do PSB:
Ainda que exista forte magistério jurisprudencial no sentido que os percentuais devem ser aferidos no momento da formalização dos pedidos de
registros de candidaturas, é certo, contudo, que nada impede que a agremiação partidária ceife candidaturas com o objetivo de adequar a cota de
gênero.
Não é por outra razão que JOSÉ JAIRO GOMES leciona que "é o próprio partido, por seus órgãos deliberativos, que estabelecerá os nomes a
serem suprimidos da lista apresentada à Justiça Eleitoral" (p. 417).
Noutro giro, quanto ao cancelamento da candidatura deliberado pela agremiação partidária, é, também, possível observar que não se tem
qualquer ilegalidade nesse ato.
Conforme muito bem apontou o MPE, a "ata retificada do dia 26/09/2020, de fato, fora devidamente transmitida para a Justiça Eleitoral por meio
do recibo nº 77186, estando no site do TSE http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/".
No caso, não há que se falar em inserção de declaração falsa para fins eleitorais na Ata Retificadora da Comissão Executiva do PSB de
Regeneração-PI datada de 26.09.2020, uma vez que a ata retificada, de fato, fora devidamente transmitida para a Justiça Eleitoral por meio do
recibo nº 77186, estando no site do TSE http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/", o que atesta sua legalidade.
Por outro lado, é importante salientar que a manutenção da candidatura do Noticiante, vai de encontro à exigência da quota de gênero
preceituada no art. 10, § 3º da Lei n° 9.504/97, sendo causa, inclusive, de indeferimento do respectivo DRAP, como já devidamente apreciado por
esta Agente Ministerial em Parecer acostado na documentação.
Portanto, 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. (grifado).
A instauração e continuação de um procedimento investigatório contra qualquer agente público/cidadão depende da existência de um mínimo de
elementos concretos.
Assim, tendo em vista não ostentar a Representação/Notícia Crime suporte probatório mínimo, não resta outra alternativa senão o arquivamento
do presente procedimento.
Diante de tais considerações, firma-se o entendimento de que este Órgão Ministerial não encontra lastro para REQUISIÇÃO DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ELEITORAL por parte da Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, no caso em
epígrafe, motivo pelo qual se DETERMINA:
I - o INDEFERIMENTO da Notícia Crime, de acordo com art. 4º, III, da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP; e
II - a CIÊNCIA do Noticiante via e-mail ou através da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMP-PI ((Art. 4º, §1º da
Resolução do CNMP nº 147, de 04de Julho 2017).
É a promoção.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 13 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 48/2020/PJR-MPPI
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Nestor Virgílio Monteiro Moreira Ramos
Noticiado: Thiago Junqueira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado sob o nº 0024174-92.2020.6.18.8043, tratando
de comunicação eleitoral registrada por NESTOR VIRGÍLIO MONTEIRO MOREIRA RAMOS, devidamente qualificado, dando conta de possível
prática de captação ilícita de sufrágio no local descrito como "Casa do Dr. Thiago Junqueira".
Juntou apenas documento pessoal (Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil).
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado, não foi constatado captação ilícita de sufrágio (compra de votos), tampouco distribuição de "Santinhos", restando
configurado a existência de aglomerações de pessoas com evidente violação as medidas sanitárias em vigor, consubstanciadas pelo
desrespeito ao distanciamento interpessoal e pelo não uso de máscaras ou utilização de forma irregular, tratando de evento em
comemoração do aniversário da Empresa Real Agropecuária Ltda.
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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.
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§ 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 este Órgão Ministerial orientou ao responsável (Thiago Junqueira) do evento que imediatamente
suspendesse o presente evento, o que foi prontamente acatado pelo responsável que dispersou os presentes encerrando o evento,
restando solucionado o caso em tela.
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 Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 49/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Andrade José Lopes de Sousa e Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por ANDRADE JOSÉ LOPES DE SOUSA E
SILVA, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e aglomeração de pessoas na
Praça Central.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Aglomeração de pessoas com vestimentas do Partido PSDB nº 45 fazendo movimento político
na Praça Central desrespeitando a Portaria nº 07/2020-TRE/43, Decisão processo 0600168-13.2020.6.18.0043".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado, não foi constatado captação ilícita de sufrágio (compra de votos), tampouco distribuição de "Santinhos", restando
configurado a existência de aglomerações de pessoas com evidente violação as medidas sanitárias em vigor, consubstanciadas pelo
desrespeito ao distanciamento interpessoal e pelo não uso de máscaras ou utilização de forma irregular.
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 este Órgão Ministerial adotou medidas no sentido de dispersar as pessoas de referido local, bem
como foram orientados os comerciantes dos arredores para o fechamento de seus estabelecimentos, o que foi atendido por todos. Em
seguida, foram realizadas abordagens de veículos por parte da Polícia Militar e Polícia Civil, restando solucionado o caso em tela.
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 Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 50/2020/PJR-MPPI
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Francisca Maria dos Santos
Noticiado: Maria da Conceição Sezorte
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por FRANCISCA MARIA DOS SANTOS,
devidamente qualificada, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio no CRAS, Bairro São Vicente.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Que a Sra. Maria da Conceição Sezorte, fiscal do Partido PSDB-45, está fazendo boca de urna,
abordando eleitores nas filas e entregando santinhos".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado pela Equipa da Polícia Civil, "após entrevistar diversas pessoas e fiscais , obtivemos informação que Maria da Conceição
Sezorte havia estado no local, votou e não estava mais no local. Ademais, pessoas informaram que a mesma é fiscal, mas nada narrou sobre
boca de urna".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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.
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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 equipe da Polícia Civil não constou a prática de Boca de Urna no local, tampouco a presença da
pessoa denunciada.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 51/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: José Leandro Carvalho Neiva
Noticiado: Jaqueline Mendes de Lima
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por JOSÉ LEANDRO CARVALHO NEIVA,
devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e aglomeração de pessoas próximo a
residência da candidata a Vice-Prefeita, Jaqueline Mendes de Lima.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "foi observado uma grande quantidade de veículos parados na frente da residência da candidata
a Vice-Prefeita, bem como uma quantidade de pessoas entrando e saindo da mesma".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado pela Equipa da Polícia Civil, "na manhã de hoje estivemos no endereço retro, oportunidade em que fomos recebidos pela
Sra. Jaqueline Mendes de Lima. A mesma autorizou a entrada da equipe em sua residência, oportunidade em que verificamos cerca 05 (cinco)
pessoas sentadas em cadeiras. Não encontramos ilícitos dentro da residência, mas pedimos que as pessoas no local dispersassem".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 equipe da Polícia Civil não constou a prática de ilícito eleitoral.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 52/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Cícero Oliveira dos Santos Filho
Noticiado: Izinha Absolom
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por CÍCERO OLIVEIRA DOS SANTOS
FILHO, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e aglomeração de pessoas
próximo na residência da atual Vice-Prefeita e candidata a Vereadora, Izinha Absolom.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "que há grande fluxo de eleitores na residência da atual Vice-Prefeita e candidata a Vereadora,
Izinha Absolom; que tal fluxo consiste na entrada principal da casa, na Rua Dr. Raimundo Campos, e eleitores saindo pela Av. Osório Batista,
pelo Colégio Tia Malena, observando filas fora da residência".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado pela Equipa da Polícia Civil, "não dia de hoje estivemos no endereço retro, oportunidade em que fomos recebidos pelo
irmão da Sra. Izinha Absolon, qual seja a Sra. Ozenira, que autorizou a entrada da guarnição no local. Nas proximidades havia eleitores, mas
foram dispersados pela equipe, mas que alegaram que estavam ... na sombra em em frente a residência objeto da denúncia. A Sra. Ozenira
afirmou que não estava distribuindo "Santinhos", mas foi orientada a não entregá-los a eleitores que procurasse a residência".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 a equipe da Polícia Civil não constou a prática de ilícito eleitoral.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 53/2020/PJR-MPPI
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Nestor Virgílio Monteiro Moreira Ramos
Noticiado: Oxalá Clube
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por NESTOR VIRGÍLIO MONTEIRO MOREIRA
RAMOS, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio no local descrito como "Oxalá Clube".
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Compra de votos no Oxalá Clube".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado, "foi constatado pelo Assessor de Promotoria - Luiz Augusto Soares dos Santos a existência de materiais de campanha do
Candidato a Vereador Francisco Roniel Moraes, conforme fotografias em anexo. Na oportunidade, foi solicitado o comparecimento da Polícia Civil
no local para ciência do fato e providências cabíveis, oportunidade em que o Assessor apresentou à autoridade policial os materiais de campanha
e outros, os quais foram objeto de apreensão. (...), a Autoridade Policial lavrou procedimento e encaminhou para o Cartório Eleitoral para os fins
de direito".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 os materiais de campanha e outros documentos encontrados pelo Assessor de Promotoria foram
apresentados à autoridade policial, os quais foram objeto de apreensão, com posterior lavratura de procedimento policial e
encaminhados para o Cartório Eleitoral para os devidos fins de direito.
Nesse contexto, 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 54/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Nestor Virgílio Monteiro Moreira Ramos
Noticiado: Júnior Jabiraca
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por NESTOR VIRGÍLIO MONTEIRO
MOREIRA RAMOS, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) ao lado da Escola
Elpídio de Carvalho.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Compra de votos pelo Sr. Ida do Jabiraca, bairro Bela Vista (ao lado da Escola Elpídio de
Carvalho)".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado, "não foi constatado a presença do Sr. 'Ida do Jabiraca' no local indicado, bem como não foi constatado a prática de
compra de votos ora descrita. (...), em sendo perguntado ao Policial Militar (SGT PESSOA) de plantão no local sobre os fatos contidos da
denúncia, o mesmo respondeu que inexiste referido ilícito eleitoral".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 não restou constatado a prática de ilícito eleitoral.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 55/2020/PJR-MPPI
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Nestor Virgílio Monteiro Moreira Ramos
Noticiado: Escritório da Real
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por NESTOR VIRGÍLIO MONTEIRO MOREIRA
RAMOS, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio no local descrito como "Escritório da Real".
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Compra de votos no escritório da Real, rua Gonçalo Nunes (próximo a garagem do Jurandi)".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado pela Equipa da Polícia Civil, "que na data de hoje estivemos no endereço retro, oportunidade em que ficamos observando
o movimento, que por sinal não existiu. Minutos depois, a equipe se aproximou do local, mas não havia ninguém no endereço".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 equipe da Polícia Civil não constou a prática de ilícito eleitoral.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral
NOTÍCIA DE FATO Nº 56/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Cicero Oliveira dos Santos Filho
Noticiado: Candidato a Vereador "Ricardinho"
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO/ INDEFERIMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS
FILHO, devidamente qualificado, dando conta de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos).
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "Vereador Ricardinho com atividades suspeitas com vários eleitores em locais divergentes, como
mostra vídeo em anexo. Encaminhado via Whatszap".
Juntou documento pessoal e vídeo (encaminhado via WhatsApp).
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
Da leitura dos documentos apresentados, trata-se de denúncia de possível prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos).
Registre-se que, esta Agente Ministerial ao retornar a sede da Promotoria de Justiça, após ter realizado diversas diligências no intuito
de averiguar possíveis ilícitos eleitorais, tomou conhecimento da presente denúncia.
Ocorre que, restou frustrada a realização de diligência, face a inexistência de local específico da prática do possível ilícito eleitoral noticiado.
Contudo, este Órgão Ministerial ao realizar diligências em diversos locais neste município, consequentemente, tendo que transitar por várias ruas,
por ocasião de várias denúncias já registradas, não pôde verificar a ocorrência do fato noticiado.
DIANTE DISSO, tendo em vista a não indicação de local do possível prática do ilícito eleitoral, inviabilizando a realização de diligência por parte
do Ministério Público, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL, de acordo com art. 4º, III, da Resolução
n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Regeneração/PI, 15 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 57/2020/PJR-MPPI
CAPITAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DENÚNCIA
Noticiante: Delso Ruben Pereira Filho
Noticiado: Proprietário do Bar Brisa Leste
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de expediente protocolado junto ao Cartório Eleitoral da 43ª ZONA ELEITORAL, registrado por DELSO RUBEN PEREIRA FILHO,
devidamente qualificado, dando conta de possível venda de bebida alcoólica no Bar Brisa Leste, bem como possível prática de captação ilícita de
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sufrágio (compra de votos) e aglomeração de pessoas.
A denúncia foi registrada nos seguintes termos: "A coligação A FORÇA QUE VEM DO POVO vem por meio deste denunciar venda de bebida
alcoólica no bar Brisa Leste, bairro Bela Vistam nesta Urbe. O Sr. Tiago da Real Regeneração está neste Bar com grande aglomeração de
pessoas configurando boca de urna e compra de votos".
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...); II - DETERMINO a realização de verificação in loco junto ao local
do fato, de tudo certificado nos autos".
Em sendo diligenciado pela Equipa da Polícia Militar, "constataram que se tratava de uma reunião de família e que iam comemorar um
aniversário. Na oportunidade, foi solicitado pela guarnição que todos de dispersassem do local e finalizarem o evento, tendo sido advertidos de
que se descumprissem seriam encaminhados para o Ministério Público para os devidos esclarecimentos. (...), diante da advertência policial, os
familiares entraram em suas residências e os terceiros presentes foram convidados a se retirarem do local, finalizando o evento".
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
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 equipe da Polícia Militar não constou a prática de ilícito eleitoral, apenas aglomerações de familiares
e terceiros que foram advertidos e dispersados do local, sendo que os familiares entraram em suas residências e os terceiros
presentes foram convidados a se retirarem do local, finalizando o evento.
Nesse contexto, 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. 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, 16 de Novembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
43ª Zona Eleitoral

7.2. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS14474
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000169- 213/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada com base na reclamação nº 4010/2020, registrada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado
do Piauí.
Na íntegra, a reclamação supramencionada tem como narrativa fática (ID 32115921):
Venho por meio deste canal denunciar a Conselheira Tutelar Teresa Campêlo, que por ser pessoa de cargo público de Fronteiras Piauí usou sua
rede social e grupo do Whatsapp para fazer propagandas de apoio ao Candidato do Psd, Eudes Agripino Ribeiro, postando fotos adesivada, e
texto de apoio a sua candidatura! Data e hora nos detalhes de cada foto.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a
profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu
estancamento.
Importante frisar que a manifestação individual e silenciosa da preferência política do cidadão é permitida, desde que não haja aglomeração.
Nesse contexto, permite-se o uso de peças de vestuário, acessórios (bonés, fitas, broches, bandanas), bem como o porte de bandeira ou de
flâmula, ou afixação de adesivos em veículos ou objetos de propriedade do eleitor.
Considerando que não é vedada a livre manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, conclui ser razoável que ela seja
realizada com moderação, discrição e comedimento, tendo em conta a natural não individuação entre a função de Conselheiro Tutelar e a
pessoa.
Considerando que somente o exercício descomedido da manifestação político- partidária por parte de membro do Conselho Tutelar, pode implicar
em condutas outras passíveis de punição.
Considerando que nas imagens a Conselheira Tutelar não aparece realizando propaganda política nas dependências do Conselho Tutelar,
tampouco se utilizando indevidamente de sua estrutura para realização de atividade político-partidária.
Considerando que nas imagens a Conselheira Tutelar não aparece participando de passeatas, carreatas ou manifestações correlatas, qualquer
anúncio que a identifique como Conselheira Tutelar.
Considerando que nas manifestações de apoio nas redes sociais ao candidato mencionado na denúncia a Conselheira Tutelar não utiliza
explicitamente a palavra "Conselheira Tutelar", de forma que fique claro tratar-se de manifestação pessoal, ou seja, manifestação desconectada
do cargo de Conselheiro Tutelar.
Diante do exposto, tendo em vista a ausência de elementos de prova, inexiste possibilidade jurídica de apresentação de denúncia criminal
eleitoral pelo fato referido nestes autos.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a promoção de medida judicial cabível, o Ministério Público Eleitoral, através do Promotor
de Justiça Eleitoral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato Eleitoral, nos termos do art. 56, III, da Portaria
PGR/PGE nº 01/2019.
Publique-se em DOEMP.
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Comunique-se à Ouvidoria da Justiça Eleitoral do Piauí, via e-mail. Comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 23 de novembro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral

7.3. 12ª ZONA ELEITORAL - PEDRO II14475
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Promotoria da 12ª Zona
PORTARIA 10/2020
O Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuições perante a 12ª Zona, 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 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 nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar
subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Especializada, visando a propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente
autuada a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos de representação encaminhada a este órgão eletronicamente (e-mail), por meio do qual Domingos José
Rodrigues Cavaleiro
noticiou captação ilícita de sufrágio que teria ocorrido no domingo das eleições, 15 de novembro corrente, aduzindo que o atual prefeito do
Município de Domingos Mourão, Júlio César Barbosa Franco, fora "flagrado no dia da eleição, por Romario Teixeira Veras, Ronielle Teixeira
Veras e Edney Isaias, com muito dinheiro dentro do carro dele e em frente ao colégio de Batalha, zona rural do município, onde funciona a seção
149, oferecendo dinheiro, como consta vídeo em anexo", bem assim realizando boca e urna;";
CONSIDERANDO a necessidade de apurar a situação relatada, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), com espeque no art. 58 da Portaria PGR/PGE 01/2019, que tramitará sob o
número 004/2020;
DETERMINAR a publicação do extrato da presente Portaria em meio eletrônico, conforme artigo 4º, VI, e art. 7º, § 2º, II, da Resolução nº
23/2007-CNMP, bem assim encaminhar cópia digitalizada à Procuradoria Regional Eleitoral e ao CACOP;
Como providência inicial, notifique-se a prestar declarações na sede deste órgão as pessoas indicadas pelo representante, na sede da
Promotoria Eleitoral.
Cientifique-se o reclamante acerca do respectivo protocolo SIMP. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Dê-se prioridade de tramitação.
PII, 20 de novembro de 2020
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Promotoria da 12ª Zona
PORTARIA 11/2020
O Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuições perante a 12ª Zona, 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 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 nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar
subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Especializada, visando a propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente
autuada a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral;
CONSIDERANDO notícia de fato recebida por este signatário por meio de aplicativo de mensagem de texto (WhatsApp), acompanhada de
vídeos, encaminhada por Domingos José Rodrigues Cavaleiro, na qual noticia que Mikaelle do Nascimento Silva e Luadra Gabrielly do
Nascimento Silva, residentes na localidade Tromba, em Domingos Mourão, receberam, cada uma, em troca do voto, R$ 750,00 de Ricardo
Fabrício de Brito Pereira, eleito vice-prefeito no último domingo;
CONSIDERANDO o teor da Manifestação nº 4028/2020, encaminhada pela e. Ouvidoria do Ministério Público, acerca dos mesmos fatos,
protocolada nos seguintes termos: "O senhor Ricardo Fabrício de Brito Pereira, ofereceu e deu a Mikaele do Nascimento Silva e a Luadra
Gabrielly do Nascimento Silva a importância de 750,00 reais pra cada uma pra votarem nele e na Nelda candidata a prefeita. Os 1.500,00 foram
depositados na conta de Vinicius que é casado com Antonia Erilane do Nascimento que é tia de ambas. As duas são residentes e domiciliadas na
comunidade Tromba onde votam. Os pais delas moram em Pedro II. Lembrando que a Mikaele so tem 16 anos. Elas estudam em Pedro II. Mas
ficam sempre na Tromba na casa dos avós e tios";
CONSIDERANDO o teor da Manifestação nº 4026/2020, encaminhada pela e. Ouvidoria do Ministério Público, acerca de fato de igual natureza,
protocolada nos seguintes termos: "O senhor Ricardo Fabrício de Brito Pereira, então candidato a vice prefeito, procurou o senhor Genildo
Fontinele Barroso, casado, residente e domiciliado em Cachoeirinha, zona rural de Domingos Mourao, ofereceu 2.500,00 reais a ele para votar
em Nelda como prefeita e nele como vice. Entregou 500,00 reais e prometeu entregar 2.000,00 após a eleição.";
CONSIDERANDO a necessidade de apurar as situações relatadas, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), com espeque no art.
58 da Portaria PGR/PGE 01/2019, que tramitará sob o número 005/2020;
DETERMINAR a publicação do extrato da presente Portaria em meio eletrônico, conforme artigo 4º, VI, e art. 7º, § 2º, II, da Resolução nº23/2007CNMP, bem assim encaminhar cópia digitalizada do ato à Procuradoria Regional Eleitoral e ao CACOP;
Como diligência inicial, notifique-se a comparecerem na sede deste órgão, para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos, as pessoas citadas
pelo representante.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Dê-se prioridade de tramitação.
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Pedro II, 20 de novembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí Promotoria da 12ª Zona
PORTARIA 12/2020
O Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuições perante a 12ª Zona, 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 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 nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar
subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Especializada, visando a propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente
autuada a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral;
CONSIDERANDO notícia de fato encaminhada por Domingos José Cavaleiro, acompanhada de vídeo, por meio da qual relatou que a pessoa
conhecida por Chagas Elpidio teria recebido dos então candidatos Ricardo Fabrício de Brito Pereira, eleito vice-prefeito de Domingos Mourão, e
Mayara Francelia Ferreira e Silva, que logrou êxito na disputa por uma vaga na Câmara Municipal, um milheiro de telha em troca de votos;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar a situação relatada, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), com espeque no art.
58 da Portaria PGR/PGE 01/2019, que tramitará sob o número 006/2020;
DETERMINAR a publicação do extrato da presente Portaria em meio eletrônico, conforme artigo 4º, VI, e art. 7º, § 2º, II, da Resolução nº23/2007CNMP, bem assim encaminhar cópia digitalizada do ato à Procuradoria Regional Eleitoral e ao CACOP.
Como providência inicial, determino a oitiva de Claudene de Oliveira e Chagas Elpídio . Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Seja conferida prioridade de tramitação.
PII, 20 de novembro de 2020
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí Promotoria da 12ª Zona
PORTARIA 13/2020
O Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuições perante a 12ª Zona, 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 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 nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar
subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Especializada, visando a propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente
autuada a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 375/2020 e seus anexos, encaminhados pela Delegacia de Polícia de Pedro II em resposta a
solicitação desta unidade (Ofício nº 715/2020 GPJPII), referente à condução pela Polícia Militar à repartição policial de servidores da Secretaria
Municipal de Assistência Social, em face da suspeita de distribuição de cestas básicas à população com fins eleitorais, fato sucedido em 13 de
novembro último;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar a situação relatada, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), com espeque no art.
58 da Portaria PGR/PGE 01/2019, que tramitará sob o número 007/2020;
DETERMINAR a publicação do extrato da presente Portaria em meio eletrônico, conforme artigo 4º, VI, e art. 7º, § 2º, II, da Resolução nº23/2007CNMP, bem assim encaminhar cópia digitalizada do ato à Procuradoria Regional Eleitoral e ao CACOP;
Como diligência inicial, promova-se a oitiva do guarda municipal Tersandro e demais circunstantes do evento veiculado na presente portaria, para
a coleta de informações relevantes.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Dê-se prioridade de tramitação.
Pedro II, 23 de novembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral
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