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1. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. ATOS DA CORREGEDORIA GERAL DO MPPI14641
Ato CGMP-PI nº 20/2020
Dispõe sobre a Medalha do Mérito Correicional (Ato CGMP-PI nº 02/2016) e o Prêmio de Excelência Funcional da Corregedoria Geral do
Ministério Público (Ato CGMP-PI nº 07/2019).
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS
em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN veiculada
pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto no ATO CGMP/PI Nº 06/2020, o qual suspendeu o calendário de correições e inspeções de 2020;
CONSIDERANDO os dispostos nas PORTARIAS Nºs 35/2020 CGMP/PI, 37/2020 CGMP/PI e 38/2020 CGMP/PI as quais determinaram a
realização de CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL, 1ª e 2ª Etapa, em todos os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do
Piauí, mas sem a atribuição de nota;
CONSIDERANDO a inviabilidade de se estabelecer um critério para concessão da Medalha do Mérito Correicional;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do agraciamento do Prêmio de Excelência Funcional da Corregedoria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí a essa situação fática excepcional;
RESOLVE:
Art. 1º. Excepcionalmente, no ano de 2020, não será concedida Medalha do Mérito Correional.
Art. 2º. O Prêmio de Excelência Funcional da Corregedoria Geral, criado pelo ATO CGMP Nº 07/2019, no ano de 2020 terá como parâmetro de
escolha, excepcionalmente e apenas para esta edição, os seguintes critérios:
I - Procuradores de Justiça que obtiveram pelo menos 01 (um) elogio em alguma das etapas da Correição Extraordinária Virtual;
II - Promotores de Justiça que obtiveram elogios nas 02 (duas) etapas da Correição Extraordinária Virtual, bem como na dos Grupos Regionais
de Promotorias Integradas que fizeram parte.
Art. 3º. Tendo em vista o disposto no artigo anterior, será concedido o Prêmio de Excelência Funcional da Corregedoria Geral, no ano de 2020,
aos seguintes Membros:
1) Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues
2) Teresinha de Jesus Moura Borges Campos
3) Eny Marcos Vieira Pontes
4) Maurício Gomes de Souza
5) Vando da Silva Marques
6) Gilvânia Alves Viana
7) Lenara Batista Carvalho Porto
8) Paulo Rubens Parente Rebouças
9) Roberto Monteiro Carvalho
9) Jorge Luiz da Costa Pessoa
10) Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Art. 4º. Aplica-se a presente premiação o disposto no art. 3º, §2º e 3º e art. 5º, do Ato CGMP/PI nº 07/2019.
Art. 5º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 07 de dezembro de 2020
LUIS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
Corregedor-Geral do MPPI

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES14621
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0257.0007246/2020-30
Requerente: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias, ao PROMOTOR DE JUSTIÇAMARCELO DE JESUS
MONTEIRO ARAÚJO,relativa a seu deslocamentopara Teresina-PI, no período de 23 a 25 de novembro de 2020, para realizar trabalho junto
ao grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial-GACEP,conforme Portaria PGJ/PI nº 3212/2019.
Teresina-PI, 02 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0257.0007249/2020-46
Requerente: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de01 (uma) diária e ½ (meia), ao PROMOTOR DE JUSTIÇAMARCELO DE
JESUS MONTEIRO ARAÚJO,devido ao deslocamento à Campo Maior-PI, nos dias 25 a 26 de novembro de 2020,paraauxiliar na sessão do
Tribunal Popular do Júri, referente ao processo nº 0000077-94.2016.8.18.0026, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2020, na
Comarca de Campo Maior-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2146/2020.
Teresina-PI, 01 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
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3.1. PORTARIAS PGJ/PI14608
PORTARIA PGJ/PI Nº 2253/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1043/2020, que declara luto oficial no Ministério Público do Estado do Piauí, por 03 (três) dias, a
contar de 02 de dezembro de 2020, em razão do falecimento do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA, digníssimo
Procurador de Justiça, e dispensa de suas atividades, durante o período de luto, todos os membros, servidores e estagiários desta Instituição,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007540/2020-11,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para auxiliarem os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de
plantão, na forma especificada no Anexo Único da presente Portaria, 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 ao dia 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
CHEFIA DE GABINETE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ROBERTO MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR

04/12/2020

MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAUJO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

MARINA BARBOSA AZEVEDO

04/12/2020

ANDRE FELIPE SANTOS COELHO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

DANIEL OSORIO MENESES CARVALHO

04/12/2020

ISAIAS NETO SANTOS COARACY

SECRETARIA GERAL DA PGJ
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ELIFAS LEVI DE SOUSA BRITO

04/12/2020

VICENTE PAULO SANTOS GOMES

SECRETARIA DO CSMP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA

04/12/2020

LARA MARIA SANTOS EULALIO DANTAS

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 1º GRAU
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

JOSÉ LUSTOSA DE SOUSA FILHO

04/12/2020

JOAO BATISTA DE FREITAS NETO

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 2º GRAU
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

RAIMUNDO NOGUEIRA LEOPOLDINO NETO

04/12/2020

JANAINA ALENCAR OLIVEIRA MOURA

GSI
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

04/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

GAECO
DIA

SERVIDOR
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03/12/2020

PRICYLLA MACHADO IBIAPINA VASCONCELOS

04/12/2020

GERSON MESQUITA DE BRITO

CAOCRIM
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

GLAUCO VENTURA ALVES NERI

04/12/2020

PABLO KELSON VERAS GOMES

CAODEC
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LAYLA CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEONIDAS

04/12/2020

CYNTHIA PRADO DE ALMEIDA

GACEP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ROSELAINE SILVA DE LIMA

04/12/2020

MATHEUS NUNES TAJRA

CAO DE DEFESA DA SAUDE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

CELSO PIRES FERREIRA FILHO

04/12/2020

FERNANDA SANTOS SOUSA LIMA

CAO DE COMBATE CORRUPCAO E DEF. PATRIM. PUB. TERESINA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LILITH JOICE MATOS FROTA LEMOS DUARTE

04/12/2020

THALITA SILVA LEAL

CAO DE DEF. DO MEIO AMBIENTE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

JORGE MAGALHAES DA COSTA

04/12/2020

CICILIA LIZA ALMONDES SANTOS

CAO DE DEFESA DA INFANCIA E JUVENTUDE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LETICIA KETHELY SOUSA DA SILVA

04/12/2020

JOSÉ CLAUDEIR BATISTA ALCÂNTARA

CORREGEDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

INGRIDY CAROLINY MACEDO DE SOUSA

04/12/2020

ALICE CRISTINA CARDOSO FERNANDES BATISTA

OUVIDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA LIRA

04/12/2020

LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA

PROCON
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

EDIVAR CRUZ CARVALHO

04/12/2020

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO

COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

MARCOS MACIEL MARTINS BRITO
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04/12/2020

ANNE CAROLINNE CARVALHO GALDINO

COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

04/12/2020

ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA

PORTARIA PGJ/PI Nº 2254/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1043/2020, que declara luto oficial no Ministério Público do Estado do Piauí, por 03 (três) dias, a
contar de 02 de dezembro de 2020, em razão do falecimento do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA, digníssimo
Procurador de Justiça, e dispensa de suas atividades, durante o período de luto, todos os membros, servidores e estagiários desta Instituição,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007539/2020-38,
RESOLVE
DESIGNAR servidores servidores para atuação para atuação em Plantão Ministerial (Audiência de Custódia), nos dias 03 e 04 de dezembro de
2020, na forma especificada no Anexo I (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Teresina/PI) e no Anexo II (Escala de plantão das
Promotorias de Justiça de Parnaíba, Picos, Floriano, Esperantina, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Oeiras e Bom Jesus).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

44ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ylka Yana Brito de Moura Fe

04

45ª Promotoria de Justiça de Teresina

Fabia de Brito Lima

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

04

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

04

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

04

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

04

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca de Sousa

04

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Rafaela Rodrigues de Carvalho

04

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Mariane Santos Muniz

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

04

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior
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SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

04

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

3.2. PORTARIAS PGJ14614
PORTARIA PGJ/PI Nº 2246/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 983/2020, de 29 de janeiro de 2020, que estabelece que não haverá expediente no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí no feriado nacional de 08 de dezembro de 2020, Dia da Justiça;
CONSIDERANDO a antecipação do referido feriado para o dia 22 de maio de 2020, apenas no município de Teresina, nos termos da Lei
Municipal nº 5.519, de 20 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Portaria (Presidência) nº 2143/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, decretou
ponto facultativo no dia 08 de dezembro de 2020, no âmbito do município de Teresina;
RESOLVE
DECRETAR PONTO FACULTATIVO no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí no dia 08 de dezembro de 2020, no município de
Teresina, com o objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento à COVID-19, estabelecendo que os prazos que devam iniciar ou encerrar na
referida data ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2253/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1043/2020, que declara luto oficial no Ministério Público do Estado do Piauí, por 03 (três) dias, a
contar de 02 de dezembro de 2020, em razão do falecimento do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA, digníssimo
Procurador de Justiça, e dispensa de suas atividades, durante o período de luto, todos os membros, servidores e estagiários desta Instituição,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007540/2020-11,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para auxiliarem os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de
plantão, na forma especificada no Anexo Único da presente Portaria, 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 ao dia 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
CHEFIA DE GABINETE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ROBERTO MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR

04/12/2020

MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAUJO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

MARINA BARBOSA AZEVEDO

04/12/2020

ANDRE FELIPE SANTOS COELHO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

DANIEL OSORIO MENESES CARVALHO

04/12/2020

ISAIAS NETO SANTOS COARACY

SECRETARIA GERAL DA PGJ
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ELIFAS LEVI DE SOUSA BRITO

04/12/2020

VICENTE PAULO SANTOS GOMES

SECRETARIA DO CSMP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA

04/12/2020

LARA MARIA SANTOS EULALIO DANTAS

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 1º GRAU
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DIA

SERVIDOR

03/12/2020

JOSÉ LUSTOSA DE SOUSA FILHO

04/12/2020

JOAO BATISTA DE FREITAS NETO

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 2º GRAU
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

RAIMUNDO NOGUEIRA LEOPOLDINO NETO

04/12/2020

JANAINA ALENCAR OLIVEIRA MOURA

GSI
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

04/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

GAECO
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

PRICYLLA MACHADO IBIAPINA VASCONCELOS

04/12/2020

GERSON MESQUITA DE BRITO

CAOCRIM
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

GLAUCO VENTURA ALVES NERI

04/12/2020

PABLO KELSON VERAS GOMES

CAODEC
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LAYLA CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEONIDAS

04/12/2020

CYNTHIA PRADO DE ALMEIDA

GACEP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

ROSELAINE SILVA DE LIMA

04/12/2020

MATHEUS NUNES TAJRA

CAO DE DEFESA DA SAUDE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

CELSO PIRES FERREIRA FILHO

04/12/2020

FERNANDA SANTOS SOUSA LIMA

CAO DE COMBATE CORRUPCAO E DEF. PATRIM. PUB. TERESINA
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LILITH JOICE MATOS FROTA LEMOS DUARTE

04/12/2020

THALITA SILVA LEAL

CAO DE DEF. DO MEIO AMBIENTE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

JORGE MAGALHAES DA COSTA

04/12/2020

CICILIA LIZA ALMONDES SANTOS

CAO DE DEFESA DA INFANCIA E JUVENTUDE
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

LETICIA KETHELY SOUSA DA SILVA

04/12/2020

JOSÉ CLAUDEIR BATISTA ALCÂNTARA

CORREGEDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR
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03/12/2020

INGRIDY CAROLINY MACEDO DE SOUSA

04/12/2020

ALICE CRISTINA CARDOSO FERNANDES BATISTA

OUVIDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA LIRA

04/12/2020

LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA

PROCON
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

EDIVAR CRUZ CARVALHO

04/12/2020

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO

COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

MARCOS MACIEL MARTINS BRITO

04/12/2020

ANNE CAROLINNE CARVALHO GALDINO

COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIA

SERVIDOR

03/12/2020

SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

04/12/2020

ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA

PORTARIA PGJ/PI Nº 2254/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1043/2020, que declara luto oficial no Ministério Público do Estado do Piauí, por 03 (três) dias, a
contar de 02 de dezembro de 2020, em razão do falecimento do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA, digníssimo
Procurador de Justiça, e dispensa de suas atividades, durante o período de luto, todos os membros, servidores e estagiários desta Instituição,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007539/2020-38,
RESOLVE
DESIGNAR servidores servidores para atuação para atuação em Plantão Ministerial (Audiência de Custódia), nos dias 03 e 04 de dezembro de
2020, na forma especificada no Anexo I (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Teresina/PI) e no Anexo II (Escala de plantão das
Promotorias de Justiça de Parnaíba, Picos, Floriano, Esperantina, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Oeiras e Bom Jesus).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

44ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ylka Yana Brito de Moura Fe

04

45ª Promotoria de Justiça de Teresina

Fabia de Brito Lima

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

04

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

04

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

04

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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03

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

04

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca de Sousa

04

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Rafaela Rodrigues de Carvalho

04

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Mariane Santos Muniz

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

04

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

04

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

PORTARIA PGJ/PI Nº 2255/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir do dia 22 de outubro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça edgar dos santos bandeira filho, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Uruçuí, pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2256/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir do dia 27 de novembro de 2020, com efeitos retroativos, a Promotora de Justiça LENARA BATISTA CARVALHO
PORTO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, para exercer a função de Diretora de Sede das Promotorias de Justiça de Bom Jesus,
pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2257/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir do dia 26 de novembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça MARCELO DE JESUS MONTEIRO
ARAÚJO, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, pelo
prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2258/2020
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 ao servidor DANILO PRADO DE MELLO, Técnico Ministerial, matrícula nº 247, 03 (três) dias de folga, em virtude de atuação junto
aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de plantão, nos dias 17 e 21 de abril de 2020,
para serem fruídos nos dias 09, 10 e 11denovembro de 2020, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 2259/2020
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 servidora MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAÚJO, Técnica Ministerial, matrícula nº 380, 01(um)dia de folga, em virtude de
atuação, no dia 29 de maio de 2020, junto aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de
plantão, para ser usufruído no dia 27 de novembro de 2020, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2260/2020
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 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO, titular da 2ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela 1ª Procuradoria de Justiça, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2261/2020
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 - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007276/2020-58,
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 983/2020, que divulga o feriado dos dias 08 e 14 de dezembro de 2020, assim como estabelece
que nos dias em que não houver expediente haverá plantão ministerial
RESOLVE
DESIGNAR servidores para auxiliarem os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, na forma
especificada no Anexo Único da presente Portaria, 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
CHEFIA DE GABINETE
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

LIZIA RAQUEL POLICARPO GRAMOSA

14/12/2020

MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAUJO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

ANDREIA CARVALHO CASTRO

14/12/2020

CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO SILVA

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

ANDRE LIMA PIMENTEL

14/12/2020

ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA GERAL DA PGJ
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

HELI DAMASCENO MOURA FE

14/12/2020

JULIANA EVELIM FREIRE RODRIGUES

SECRETARIA DO CSMP
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA

14/12/2020

LARA MARIA SANTOS EULALIO DANTAS

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 1º GRAU
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

JOSÉ LUSTOSA DE SOUSA FILHO

14/12/2020

FERNANDA DO NASCIMENTO MATOS
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ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 2º GRAU
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

RAIMUNDO NOGUEIRA LEOPOLDINO NETO

14/12/2020

JANAINA ALENCAR OLIVEIRA MOURA

GSI
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

14/12/2020

VICENTE DE PAULO DA COSTA VELOSO

GAECO
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

THAYNARA RODRIGUES ROCHA

14/12/2020

DENILSON MAGALHAES LEITE NOVAES

CAOCRIM
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

JULIANA RESENDE MENDES

14/12/2020

GLAUCO VENTURA ALVES NERI

CAODEC
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

LAYLA CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEONIDAS

14/12/2020

CYNTHIA PRADO DE ALMEIDA

GACEP
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

ROSELAINE SILVA DE LIMA

14/12/2020

MATHEUS NUNES TAJRA

CAO DE DEFESA DA SAUDE
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

ELIS MARINA LUZ CARVALHO

14/12/2020

FERNANDA SANTOS SOUSA LIMA

CAO DE COMBATE CORRUPCAO E DEF. PATRIM. PUB. TERESINA
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

LILITH JOICE MATOS FROTA LEMOS DUARTE

14/12/2020

THALITA SILVA LEAL

CAO DE DEF. DO MEIO AMBIENTE
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

JORGE MAGALHAES DA COSTA

14/12/2020

CICILIA LIZA ALMONDES SANTOS

CAO DE DEFESA DA INFANCIA E JUVENTUDE
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

LETICIA KETHELY SOUSA DA SILVA

14/12/2020

JOSÉ CLAUDEIR BATISTA ALCÂNTARA

CORREGEDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

GIORDANA MARIA COSTA BRANDAO

14/12/2020

ARIANNE KELLY BARBOZA VILARINHO

OUVIDORIA-GERAL DO MP
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DIA

SERVIDOR

08/12/2020

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA LIRA

14/12/2020

SAMUEL UIRATAN PEREIRA MARINHO

PROCON
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

EDIVAR CRUZ CARVALHO

14/12/2020

RICARDO ALVES MENDES DE MOURA

COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

ITALO GARCIA ARAUJO NOGUEIRA

14/12/2020

BRENO REIS DO NASCIMENTO

COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIA

SERVIDOR

08/12/2020

EDIGAR NOGUEIRA BRANDAO NETO

14/12/2020

JOSE MARQUES DA SILVA

PORTARIA PGJ/PI Nº 2262/2020
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 - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007013/2020-78,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial do mês de DEZEMBRO/2020, na forma especificada no Anexo I (Escala de plantão
das Promotorias de Justiça de Teresina/PI) e no Anexo II (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Parnaíba, Picos, Floriano,
Esperantina, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Oeiras e Bom Jesus), levando em consideração a publicação do ATO Nº 03/2019-CGMP/PI e
seguintes.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

21ª Promotoria de Justiça de Teresina

Fernanda de Sousa

06

22ª Promotoria de Justiça de Teresina

Mariana Martins Reis

08

23ª Promotoria de Justiça de Teresina

Matheus Kasper Silva

12

24ª Promotoria de Justiça de Teresina

Juliana Nunes Castro

13

25ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ulisses Nogueira de Aguiar Filho

14

26ª Promotoria de Justiça de Teresina

Danley Denis da Silva

19

27ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ronaldo Matos Pinheiro Correia

20

28ª Promotoria de Justiça de Teresina

Manuella Brandão Lima

21

29ª Promotoria de Justiça de Teresina

Paulo Andre Marques Vieira

22

30ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ana Beatriz Mota Furtado

23

31ª Promotoria de Justiça de Teresina

Hannah Denise Moreira Rocha Braz e Silva

24

32ª Promotoria de Justiça de Teresina

Karla Gabriela da Silva Veras

25

33ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão

26

34ª Promotoria de Justiça de Teresina

Mariana Martins Siqueira Sampaio

27

35ª Promotoria de Justiça de Teresina

Manoel Francisco de Araujo Neto

28

36ª Promotoria de Justiça de Teresina

Tailanna Raugylla de Carvalho Moura

29

37ª Promotoria de Justiça de Teresina

Rennison Diego Prado Feitosa

30

38ª Promotoria de Justiça de Teresina

Vinicius Morais Sousa

31

39ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ianca Carvalho de Souza

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
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DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

06

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

08

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesário Leal

12

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

13

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Osmar Barros Cardoso

14

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

19

Promotoria Regional de Bom Jesus

Redson Duque Coelho

20

Promotoria Regional de Bom Jesus

Railson Trindade Fonseca

21

Promotoria de Justiça de Ribeiro Gonçalves

Hamabilly Silva Rodrigues

22

Promotoria de Justiça de Ribeiro Gonçalves

Hamabilly Silva Rodrigues

23

Promotoria de Justiça de Cristino Castro

Francisco Fernando Alves Viana

24

Promotoria de Justiça de Cristino Castro

Francisco Fernando Alves Viana

25

1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí

Andrielly Ingridy da Silva Nascimento

26

1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí

Conceicao de Maria Oliveira Cordeiro

27

2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí

Rafael de Carvalho Moura

28

2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí

Aurea de Araujo Carvalho Oliveira

29

Promotoria de Justiça de Parnaguá

Marielte Fernandes da Silva

30

Promotoria de Justiça de Parnaguá

Marielte Fernandes da Silva

31

Promotoria de Justiça de Avelino Lopes

Ludimaria Miranda da Silva

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

06

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

08

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

12

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Kellen Samantha Prado Silva Vieira

13

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Marisa Oliveira Pereira

14

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Kellen Samantha Prado Silva Vieira

19

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Maria Ilce Barros de Araujo Santos

20

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Lucas Alves Pinto

21

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Jerson de Macedo Reinaldo Silva

22

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Andressa dos Santos Martins

23

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Ariel Ibiapina Loyola

24

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Anayelton Brito Ferreira

25

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Marina Lima da Costa Araujo

26

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Lindinalva de Moura Sousa

27

2ª Promotoria de Justiça de Barras

Wesley Alves Resende

28

2ª Promotoria de Justiça de Barras

Erica Micaele da Silva Nascimento

29

Promotoria de Justiça de Castelodo Piauí

Paulo Victor Lima Batista

30

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí

Rayssa Fernandes Lima

31

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Vanessa Cristina de Lima Verissimo Silva

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

06

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos

08

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos
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12

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

13

Promotoria de Justiça de Amarante

Nilson Castro Neto

14

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

19

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

20

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

21

Promotoria de Justiça de Itaueira

Francisco de Assis Carvalho Junior

22

Promotoria de Justiça de Itaueira

Barbara Conceicao Melo da Silva Nunes

23

Promotoria de Justiça de Jerumenha

Raquel Pereira Duque

24

Promotoria de Justiça de Jerumenha

Raquel Pereira Duque

25

Promotoria de Justiça de Guadalupe

Caroline Alencar de Carvalho

26

Promotoria de Justiça de Guadalupe

Rebeca Correia Silva

27

Promotoria de Justiça de Marcos Parente

Maisa Bruna Costa Pessoa

28

Promotoria de Justiça de Marcos Parente

Natanael da Costa Sousa

29

Promotoria de Justiça de Landri Sales

Caio Coelho Gomes Santiago

30

Promotoria de Justiça de Landri Sales

Bruno Alves Beserra

31

Promotoria de Justiça de Manoel Emídio

Tatielly Paixao Tumaz Sousa

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

06

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Crisna de Sousa Silva

08

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Lindineide Cacilda da Silva

12

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

13

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

14

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

19

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

20

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

21

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo

22

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo

23

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

24

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

25

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Rafaela Ribeiro Ferreira

26

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Rafaela Ribeiro Ferreira

27

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Rafaela Ribeiro Ferreira

28

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Lindineide Cacilda da Silva

29

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

30

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

31

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca de Sousa

06

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

08

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca de Sousa

12

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Gildeone Ribeiro dos Santos

13

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lara Cruz Miranda da Silva

14

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Gildeone Ribeiro dos Santos

19

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruce Kevin Souza de Franca
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20

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruce Kevin Souza de Franca

21

Promotoria de Justiça de Luís Correia

Leticia Aguiar Fernandes

22

Promotoria de Justiça de Luís Correia

Leticia Aguiar Fernandes

23

Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes

Fernando Sobrinho de Oliveira

24

Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes

Fernando Sobrinho de Oliveira

25

Promotoria de Justiça de Cocal

Tecla Pereira Barbosa Rodrigues

26

Promotoria de Justiça de Cocal

Tecla Pereira Barbosa Rodrigues

27

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Sergio Martins Moreira

28

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Sergio Martins Moreira

29

2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Douglas Rodrigues da Silva

30

2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Ronaldy Brasil Reboucas Sobrinho

31

3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Isabelle de Brito Albuquerque

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Rafaela Rodrigues de Carvalho

06

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Mariane Santos Muniz

08

6ª Promotoria de Justiça de Picos

Rafaela Rodrigues de Carvalho

12

7ª Promotoria de Justiça de Picos

Thays de Moura Amorim

13

7ª Promotoria de Justiça de Picos

Thays de Moura Amorim

14

7ª Promotoria de Justiça de Picos

Thays de Moura Amorim

19

8ª Promotoria de Justiça de Picos

Stephanie Reis de Oliveira Siqueira

20

8ª Promotoria de Justiça de Picos

Virginia Martins de Sousa

21

Promotoria de Justiça de PIO IX

Klenyo Nonato Pinheiro de Lima

22

Promotoria de Justiça de PIO IX

Sara Lanna de Alencar Silva

23

Promotoria de Justiça de Fronteiras

Mateus Rodrigo Sousa Carvalho

24

Promotoria de Justiça de Fronteiras

Mateus Rodrigo Sousa Carvalho

25

Promotoria de Justiça de Jaicós

Neidiane Martins Meneses

26

Promotoria de Justiça de Jaicós

Neidiane Martins Meneses

27

Promotoria de Justiça de Itainópolis

Lara Evelyne de Carvalho Lima

28

Promotoria de Justiça de Itainópolis

Jose Oeirense Pais Landim Neto

29

Promotoria de Justiça de Padre Marcos

Luana Sousa Sobrinho

30

Promotoria de Justiça de Padre Marcos

Luana Sousa Sobrinho

31

Promotoria de Justiça de Simões

Jose Rennan de Lima Santana

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

06

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

08

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Francisco Menezes Junior

12

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luesla Paula Campos Gomes de Sá

13

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Jõao Victor da Costa Ribeiro

14

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luesla Paula Campos Gomes de Sá

19

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Ingrid Maria Fernandes de Menezes Castro

20

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Gabriella Rocha Gomes

21

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Raylane Mirelle Sampaio Sales

22

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Raylane Mirelle Sampaio Sales

23

Promotoria de Justiça de Batalha

Valeria Maria Fontenele de Oliveira
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24

Promotoria de Justiça de Batalha

Marco Antonio Oliveira Fontinele

25

1ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Philippe Lemos Nunes

26

1ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Nataly Gonçalves Gomes

27

2ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Julia Maria Dutra Bezerra

28

2ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Marcos Vinicius Ferreira Oliveira

29

Promotoria de Justiça de Luzilândia

Felipe da Costa de Souza

30

Promotoria de Justiça de Luzilândia

Gisele Kiara Rabelo Brandao

31

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio

Franco Didierd Ferreira Candido Junior

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

06

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

08

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

12

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Karen Nunes de Macedo Araujo

13

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Mayana Dias Ribeiro

14

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Karen Nunes de Macedo Araujo

19

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Luan Wolney Motta Oliveira

20

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Luan Wolney Motta Oliveira

21

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valeria Oliveira Barreto

22

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araújo Landim Passos Lessa

23

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

24

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

25

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

26

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

27

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Vanessa Almeida Mendes

28

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Vanessa Almeida Mendes

29

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Lazaro Ferreira Borges

30

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Lazaro Ferreira Borges

31

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

PORTARIA PGJ/PI Nº 2263/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
a publicação do Edital PGJ nº 26/2020,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
na Justiça Itinerante, a se realizar no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Teresina-PI, nas datas de 04 e 11 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2264/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir do dia 01 de dezembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª
Promotoria de Justiça de Campo Maior, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, pelo prazo de 01
(um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2265/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
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RESOLVE
DESIGNAR, a partir do dia 01 de dezembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Altos, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Altos, pelo prazo de 01 (um)
ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2266/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir do dia 27 de novembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras, pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2267/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir do dia 16 de dezembro de 2020, a Promotora de Justiça GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de São Raimundo Nonato, para exercer a função de Diretora de Sede das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, pelo prazo
de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2268/2020
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;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 2218/2020 para constar o seguinte:
DESIGNAR, a partir do dia 26 de novembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES,
titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Floriano, pelo prazo de 01
(um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2269/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Ato PGJ nº 1022/2020, que determina o retorno gradual às atividades presenciais no âmbito estadual
do MPPI, a partir de 10 de agosto de 2020, data a partir da qual serão implementadas as regras e medidas previstas neste Ato, observando-se os
indicadores epidemiológicos nos municípios ou nas regiões onde estão localizados os órgãos ministeriais,
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do referido artigo, que determina que a referida data poderá ser alterada, por meio de Portaria
PGJ, para órgãos de execução localizados em municípios nos quais tenham sido decretadas medidas regionalizadas restritivas à livre locomoção
de pessoas, observada a data do decreto municipal que imponha a restrição,
CONSIDERANDO o OFÍCIO n° 012/2020/SEDEPJSCORRENTE/MPPI, da Direção de Sede das Promotorias de Justiça de Corrente, por
intermédio do qual a Promotora de Justiça Gilvânia Alves Viana solicita que seja restabelecido o regime de teletrabalho aos membros, servidores
efetivos, assessores e cedidos, bem como o regime de sobreaviso aos terceirizados, lotados na Sede das Promotorias de Justiça de Corrente,
em razão do aumento do número de casos de COVID-19 no Município de Corrente-PI,
CONSIDERANDO, por fim, a decisão contida no documento de protocolo e-doc nº 07010088666202063,
RESOLVE
RESTABELECER o regime de teletrabalho aos membros, servidores efetivos, assessores e cedidos, bem como o regime de sobreaviso aos
terceirizados, lotados na Sede das Promotorias de Justiça de Corrente, durante o período compreendido entre os dias 03 e 18 de dezembro de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2270/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
realização da inauguração do Fórum da Cidade de Picos/PI, no dia 23 de novembro de 2020, bem como o despacho contido no protocolo e-doc
nº 07010088694202081,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o servidor ALEXANDRE LEITE BARBOSA, matrícula nº 15608, e o Tenente Coronel da Polícia Militar
LEONARDO DE MELO CASTELO BRANCO, matrícula 16244, para acompanhar a Procuradora-Geral de Justiça na inauguração do Fórum da
Cidade de Picos/PI, no dia 23 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2271/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000498/2019-91,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1611/2020, para constar o seguinte: "CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora LETICIA TAVARES
PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 334, da Classe A, Padrão 03, para
a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 17 de
fevereiro de 2020".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2272/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000129/2020-60,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora ALIANE ARAUJO DE CARVALHO BEZERRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 322, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos
16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 18 de fevereiro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº2273/2020
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,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1308ª Sessão Ordinária de 03/05/2019, o Art. 2ª, parágrafo único, Ato PGJ nº 998/2020, que autoriza a nomeação de estagiário para
reposição, sem implicar em aumento de despesa,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 14/2019 para a Coordenadoria de Recursos Humanos,
por e-mail (recursoshumanos@mppi.mp.br) até o dia 11 de dezembro de 2020;
O início do estágio tem PREVISÃO a partir da entrega do Termo de Compromisso de Estágio assinado por todas as partes, apenas para aqueles
que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às
13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
164

0282

ODALI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

165

0514

MARIA LUIZA MARTINS ALVES

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
032

1549

RODRIGO SANTOS MOURA

Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
024

1562

ANTÔNIO SOARES DE MELO NETO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2274/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
indicação contida no Ofício PGJ/PI nº 770/2020, bem como o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0018.0007559/2020-14
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUANA AZEREDO ALVES, DÉBORA GEANE AGUIAR
ARAGÃO e JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ para participarem do Workshop em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção, no
dia 15 de dezembro de 2020, em formato virtual, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2275/2020
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 19.21.0378.0007486/202077,
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RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 2258/2020, para constar o seguinte: "CONCEDER ao servidor DANILO PRADO DE MELLO, Técnico
Ministerial, matrícula nº 247, 03 (três) dias de folga, em virtude de atuação junto aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19, em regime de plantão, nos dias 17 e 21 de abril de 2020, para serem fruídos nos dias 09, 10 e 11 de dezembro
de 2020".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2276/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir de 02 de dezembro de 2020, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça RÉGIS DE MORAES MARINHO, titular da 15ª
Promotoria de Justiça de Teresina para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Manoel Emídio, até ulterior
deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2277/2020
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 a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 07 a 11 de dezembro de 2020, em razão da licença-saúde da
Promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2278/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO, titular da 53ª Promotoria de Justiça de Teresina para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, bem como pela Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça
Criminais de Teresina, de 07 a 11 de dezembro de 2020, em razão da licença-saúde da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2279/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDOa Portaria PGJ nº 2044/2020, que concedeu, em caráter liminar, 30(trinta) dias de licença para tratamento de saúde ao
Promotor de Justiça Ricardo de Almeida Prado Filho, no período de 20 de outubro a 18 de novembro de 2020 e,
CONSIDERANDOa decisão, em caráter definitivo, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, proferida na 2ª sessão extraordináriado
Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 01/12/2020, que concedeu 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no
período de 20 de outubro a 18 de dezembro de 2020, nos termos do PGA (GEDOC nº nº 000043-226/2020),
RESOLVE
CONCEDER,de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2020, a prorrogação de 30(trinta) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotor
de JustiçaRICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 19/11/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2283/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR EMANUELLE SANTOS CAVALCANTE, matrícula nº 15301, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir da presente data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2284/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS, matrícula 15383, do cargo comissionado de Secretário Executivo - CC02, junto à Sede das
Promotorias de Justiça de Floriano, a partir de presente data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2285/2020
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR YAGO COSTA SÁ, CPF nº 040.342.173-08, para exercer o cargo comissionado de Secretário Executivo - CC02, junto à Sede das
Promotorias de Justiça de Floriano;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3.3. ATOS PGJ14644
ATO PGJ-PI Nº 1042/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, Dra. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que lhe confere o disposto
no art. 2º, inciso VII, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e tendo em vista a decisão contida nos autos do Procedimento de
Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001201/2019-25, bem como a orientação emitida pela Fundação Piauí Previdência no Processo nº
2019.04.1133P,
RESOLVE:
CONCEDER, em conformidade com art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a
MARIA EUGÊNIA GONÇALVES BASTOS, ocupante do cargo de Promotor de Justiça de entrância final, do quadro de membros do Ministério
Público do Estado do Piauí, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, Matrícula nº 16681, R.G. nº 96002638368 SSP-CE, CPF nº
218.551.963-87, PIS/PASEP nº 1.701.207.169-7, com proventos mensais de R$ 22.168,77 (vinte e dois mil cento e sessenta e oito reais e
setenta e sete centavos), calculados na forma dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 7.172, de 28 de
dezembro de 2018 e o caput do art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, com efeitos retroativos ao dia 1º de
julho de 2019, revogando-se o Ato PGJ-PI nº 928/2019.
Composição de Proventos Mensais
Verba

Fundamentação

Valor

Subsídio

Art. 85 da Lei Complementar nº 12/93 c/c Lei Estadual nº 7.172, de 28 de dezembro de 2018.

R$ 33.689,11

Proventos a atribuir

R$ 22.168,77

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 1º de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1044/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, Dra. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que lhe confere o disposto
no art. 2º, inciso VII, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e tendo em vista a decisão contida nos autos do PROCESSO
SISPREV nº 2020.04.1344P,
RESOLVE:
CONCEDER, em conformidade com art. 3º, I, II, III e parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/05, o benefício de Aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais, garantida a paridade, ao membro FRANCISCO RAULINO NETO, ocupante do cargo de
Promotor de Justiça de entrância final do Ministério Público do Estado do Piauí, Matrícula nº 16019, portador do R.G. 400.768 SSP-PI, CPF nº
227.641.863-04, PIS/PASEP nº 1.701.844.971-3, com proventos de R$ 33.689,11 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e onze
centavos)
Teresina, 07 de dezembro de 2020.
Composição de Proventos Mensais
Verba

Fundamentação

Valor total dos proventos

Subsídio - Promotor de
Justiça Entrância Final

Lei Estadual nº 7.172/2018-GPI (DOE PI nº 241).

R$ 33.689,11 (trinta e três
mil, seiscentos e oitenta e
nove reais e onze centavos)

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MPPI14635
PORTARIA Nº 03/2020/GAB
O PROCURADOR DE JUSTIÇA, ARISTIDES SILVA PINHEIRO,no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: DESIGNAR as assessoras EDUARDA EMÍDIO RIOS SANTOS, matrícula nº 15056 e NÚBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRA,
matrícula nº 15412, para oficiarem no plantão de 2º grau no período de 07/12/2020 a 13/12/2020.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em:
Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
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5.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14610
Inquérito Civil SIMP Nº. 001709-055/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado procedimento referente a Inquérito Civil, registrado em SIMP sob o Nº. 001709-055/2019, com tramitação na 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI), tendo como objeto a apuração de situação violadora dos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa, bem
como, descumprimento dos dispositivos da Lei Federal Nº. 6.454/1977, a partir da inauguração de escola militar com nome do atual Presidente
da República, além da apuração da real procedência do imóvel.
Inicialmente, o presente procedimento foi autuado na forma de Notícia de Fato, sob a mesma numeração dos autos em epígrafe, a partir de
atendimento do Senhor Tiago Francisco Lima Medeiros, realizado pelo Núcleo de Promotorias Cíveis de Parnaíba, na data de 12 de agosto de
2019, onde o noticiante informou que o nome dado à Escola Militar inaugurada pela FECOMERCIO na data de 14.08.2019, viola a moralidade e a
impessoalidade administrativa, previstos na Lei de Ação Popular e na Constituição Federal de 1988, tendo em vista que esta levaria o nome do
atual Presidente da República, sendo anexado ao referido atendimento, o Ofício Nº. 01-08/2019, com documento de identificação em anexo.
Em sede de despacho inicial de autuação da Notícia de Fato, restou determinada a juntada do atendimento ao público realizado em favor do
Senhor Técio Cesar Duarte Junior, datado de 06 de agosto de 2019, em que restou juntado documento de fls. 18/19, acerca da divergência de
informações quanto a origem da propriedade do imóvel objeto da inauguração da escola militar pela FECOMERCIO.
Através das informações iniciais supracitadas, foi expedido o Ofício Nº. 23-08/2020, endereçado ao Procurador-Geral do Estado do Piauí, com
solicitação de informações acerca da procedência do imóvel, mais precisamente se pertence ao Patrimônio do Município de Parnaíba (PI) ou do
acervo Patrimonial do Estado do Piauí, bem como, foi expedido o Ofício Nº. 24-08/2019, endereçado ao Responsável Legal do Cartório
Almendra - Serviço Notarial e Registral de Parnaíba (PI), com solicitação das mesmas informações.
Em resposta, por meio do Ofício Nº. 223/2019 (fls. 26/27), o Oficial do Registro do Cartório Almendra - 1º Ofício, apresentou informação no
sentido de que consta registro no livro de Notas Gerais Nº. 101, às fls. 173/176, a Escritura Pública de Doação definitiva e gratuita do referido
imóvel, lavrado em 03 de setembro de 1945, tendo como outorgante o Município de Parnaíba (PI) e como outorgada a Sociedade Civil Ginásio
Parnaibano.
Ademais, ainda em sede do referido expediente, foi informado que, na data de 1º de agosto de 2019, foi protocolado pedido de abertura de
matrícula em nome da Prefeitura Municipal de Parnaíba sobre a área pública, consubstanciado no disposto no artigo 195, da Lei Nº. 6.015/1973,
da Lei Nº. 12.424/2011 e artigo 1085, do Código de Normas dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Piauí, sendo gerada a matrícula Nº. 35880,
na data de 13 de agosto de 2019.
Em resposta, através do Ofício Nº. 36.101-2006/2019, a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí informou a interposição de Ação de Usucapião
através do Processo Nº. 0803059-28.2019.8.18.0031, na 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), atualmente com tramitação na 4ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), objetivando o bloqueio e invalidação da matrícula do imóvel em lume, sob o Nº. 35880, com expedição de
mandado de reintegração de posse sobre o referido bem.
Para tanto, juntou cópia da petição inicial de Ação de Usucapião, com pedido de liminar, em desfavor do Município de Parnaíba (PI), onde
informou em suma, que o serviço público de ensino, então executado pelo Ginásio de Parnaíba, Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, foi
repassado ao Estado através da Lei Nº.1.892, de 21 de novembro de 1959, momento em que o imóvel passou a ser designado Colégio Estadual
Lima Rebelo, e que, apesar do artigo 9º, da Lei Nº. 1.892/1959, estabelecer a transferência ao Estado do patrimônio da Sociedade Civil Ginásio
Parnaibano, através da lavratura de escritura pública, não há registro da concretização do referido ato formal.
Já nos autos do presente inquérito civil, foi expedido o Ofício Nº. 339 - SU - PHB - MPPI, endereçado ao Município de Parnaíba (PI), através de
seu órgão de representação, bem como, expedido Ofício Nº. 340 - SU-PHB-MPPI, endereçado ao Presidente da FECOMERCIO para
manifestação acerca dos fatos objeto do presente procedimento.
Em resposta ao Ofício Nº. 339 - SU - PHB - MPPI, o Município de Parnaíba (PI), encaminhou o Ofício PROGER Nº. 013/2020, fls. 63, momento
em que informou que a eventual irregularidade quanto à atribuição do nome do atual Presidente da República ao imóvel em lume é objeto do
Processo Nº. 1003860-82.2019.4.01.4002, ajuizada na data de 13 de agosto de 2019, com tramitação na Vara Federal da Subseção Judiciária de
Parnaíba (PI), bem como, informou que a alteração do nome do prédio não chegou a ser formalizada, permanecendo com o nome Miranda
Osório.
Ademais, ainda em sede de resposta, o Município informou que a atribuição do nome do prédio se deu pela FECOMERCIO, nos moldes da
nomeação do prédio do SENAC, situado na BR-343, Bairro Floriópolis, o qual recebeu o nome do atual Secretário de Saúde do Estado do Piauí,
Florentino Alves Veras Neto, após doação quando este ainda era o gestor do Município de Parnaíba (PI).
Em resposta ao Ofício Nº. 340 - SU - PHB - MPPI, o Presidente da FECOMERCIO, por seu representante legal devidamente habilitado nos autos,
apresentou manifestação por escrito, com documentação em anexo, momento em que alegou que, em vista da situação de abandono do citado
imóvel, onde funcionava por último, o curso de direito da Universidade Estadual do Piauí em Parnaíba (PI), no ano de 2013, procurou o Cartório
de Registro do 1º Ofício, para obter informações sobre a situação registral do imóvel, obtendo certidão no sentido da ausência de matrícula deste.
Ato contínuo, buscou informações junto ao Governo do Estado do Piauí, último ocupante do imóvel através da Universidade Estadual do Piauí, no
sentido da devolução à classe empresarial do comércio, não obtendo posicionamento por parte do Poder Executivo Estadual.
Diante da omissão do ente estadual, buscou a Prefeitura Municipal de Parnaíba e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN,
ocasião em que tomou conhecimento da existência de tratativas entre o município e referido instituto para restauração do imóvel.
Considerando o interesse da FECOMERCIO na restauração do imóvel, o gestor municipal buscou realizar o registro do imóvel urbano
abandonado e vago, com vistas a realização das reformas necessárias pela FECOMÉRCIO, com a devida concordância do IPHAN.
Por fim, argumentou que, apesar de se tratar de uma entidade sindical de segundo grau, pessoa jurídica de direito privado, e como tal, não
receber quaisquer verbas públicas Municipal, Federal ou Estadual, portanto, entende que não haveria nenhum impedimento para nomeação da
escola militar com o nome do atual Presidente da República, ainda que atualmente o referido imóvel mantenha o nome de Miranda Osório.
É o relatório. Passo a decidir.
O epigrafado procedimento visou apurar a violação de dispositivos da Lei Federal Nº. 6.454/1977, a partir do uso do nome do atual Presidente da
República para nomeação de Escola Militar inaugurada no Município de Parnaíba (PI), sob a administração da FECOMERCIO, bem como, apurar
a origem do imóvel.
Ocorre que, segundo disposição do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.
Ademais, segundo a Lei Federal Nº. 6.454/1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos, mais
precisamente através dos artigos 1º e 2º, resta vedada a atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem como a
inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.
Ainda com relação a lei supracitada, o artigo 3º, abrange tal vedação às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos
cofres públicos federais.
Por outro lado, no que se refere à doação de bem público imóvel, cabe à Administração Pública, quando da doação de bens públicos imóveis,
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observar os requisitos legais, dispostos no artigo 17, da Lei Nº. 8.666/1993, pertinentes à comprovação do interesse público devidamente
justificado, a avaliação do imóvel, autorização legislativa, bem como, realização de licitação na modalidade concorrência.
Porém, conforme se observa dos autos, não existe razão para continuidade do presente procedimento, conforme os motivos adiante expostos,
senão vejamos:
Primeiramente, quanto à atribuição do nome do atual Presidente da República a Escola Militar inaugurada no Município de Parnaíba (PI), restou
observado, a partir das informações prestadas pela municipalidade, bem como, pelo Presidente da FECOMERCIO, que tal nomeação não
chegou a ser concretizada, permanecendo a nomeação anterior, ademais, verifica-se que a referida situação é objeto do Processo Nº. 100386082.2019.4.01.4002, ajuizada na data de 13 de agosto de 2019, com tramitação na Vara Federal da Subseção Judiciária de Parnaíba (PI).
Em continuidade, quanto a apuração da real origem e propriedade do imóvel em lume, bem como, a regularidade do processo de doação,
visando a construção da escola militar, verifica-se que o dito imóvel tem como registro de origem, mais precisamente no ano de 1945, o processo
de doação pelo Município de Parnaíba (PI) à Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, que posteriormente foi repassado ao Estado do Piauí, através
da Lei Nº. 1.892, de 21 de novembro de 1959, momento em que o imóvel passou a ser designado Colégio Estadual Lima Rebelo, porém, sem
que efetivamente tenha havido a formalização da transferência do imóvel ao Estado, por meio da lavratura de escritura pública.
Diante de tal situação, na data de 1º de agosto de 2019, foi protocolado pedido de abertura de matrícula em nome da Prefeitura Municipal de
Parnaíba sobre a área pública, consubstanciado no disposto no artigo 195, da Lei Nº. 6.015/1973, da Lei Nº. 12.424/2011 e artigo 1085, do
Código de Normas dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Piauí, sendo gerada a matrícula Nº. 35880, na data de 13 de agosto de 2019, objeto
de questionamento judicial através do Processo Nº. 0803059-28.2019.8.18.0031, com tramitação na 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI),
onde o Estado do Piauí objetiva o bloqueio e invalidação da matrícula do imóvel em lume, sob o Nº. 35880, com expedição de mandado de
reintegração de posse sobre o referido bem.
Logo, diante da ausência de concretização de fato objeto de apuração nos autos, qual seja a atribuição de nome de pessoa viva a bem público,
bem como, a judicialização de parte do objeto do presente Inquérito Civil, pertinente a apuração da origem do bem objeto de processo de doação,
determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a cientificação dos noticiantes Tiago
Francisco Lima Medeiros e Técio Cesar Duarte Junior, acerca deste arquivamento, observando os termos do artigo 14, § 3º, do ATO PGJ Nº.
931/2019, esclarecendo-lhes que até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para que seja homologada ou rejeitada a promoção
de arquivamento, poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil.
Após comprovação nos autos das cientificações acima descritas, determino a remessa dos autos do presente procedimento ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público para análise e deliberação deste arquivamento.
Remetam-se os autos a Secretaria Unificada, para cumprimentos das diligências necessárias, em observância ao ATO PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 30 de novembro de 2020.
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado procedimento, referente à Notícia de Fato registrada sob o SIMP N°. 000603-369/2020, objetivando apurar notícia referente à
irregularidade no transporte de passageiros no trecho Parnaíba - Tatus, ensejando prejuízos às empresas regularizadas.
O procedimento em epígrafe, foi autuado mediante atendimento do Senhor Francisco Adriano Moraes Merencio, na data de 25 de setembro de
2019, realizado pela Secretaria Unificada de Promotorias de Parnaíba, onde o mesmo requereu providências quanto à falta de fiscalização de
transporte irregular de passageiros no trecho Parnaíba - Tatus, situação esta, que geraria prejuízos às empresas regularizadas.
Acompanhado das informações, foram apresentadas cópias de fotos de veículos em situação de embarque de passageiros, porém, sem que
outras informações fossem apresentadas, tais como, a indicação dos locais em que estavam ocorrendo tais práticas irregulares, ao tempo dos
fatos, eventuais veículos utilizados para tal prática, bem como, se as informações já foram objeto de notícia junto ao Município de Parnaíba (PI).
Diante da necessidade de informações complementares, restou determinada, em sede de despacho inicial de autuação, a expedição de ofício ao
noticiante para apresentação das informações complementares supracitadas.
Ato contínuo, em cumprimento ao referido despacho de autuação, foi expedido o Ofício Nº. 319/2019 - 1ªPJ/PHB/MP-PI, endereçado ao
noticiante, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação das informações complementares, sendo recebido na data de 18 de
dezembro de 2019, sem que tenha sido apresentada qualquer informação pelo noticiante até o momento, conforme certidão nos autos, através
da fl. 15.
É o relatório. Passo aos fundamentos.
Resta observado procedimento cujo objeto trata de irregularidades em transporte de passageiros no Trecho Parnaíba - Tatus, relatado pelo
noticiante, e mais, que vem gerando prejuízos às empresas de transporte em situação regular.
Ocorre que as informações apresentadas inicialmente pelo noticiante, não possuem elementos de prova ou de informações suficientes para o
início de uma apuração, haja vista a ausência de demais dados complementares, a exemplo da identificação dos pontos onde aconteceria a
captação irregular de passageiros, a individualização dos veículos, bem como, a eventual existência de notícia protocolada junto ao Município de
Parnaíba (PI).
Ademais, oficiado o noticiante para complemento das informações, fixando o prazo razoável para apresentá-las, este deixou de fazê-lo, restando
necessário observar ainda que, decorrido o lapso de quase 01 (um) ano após a referida notificação, não consta nos autos, qualquer registro de
novas informações acerca do seu objeto.
Desta feita, não se mostra razoável prosseguir a investigação se, em tese, não existem elementos de prova ou de informação mínimos para o
início de uma apuração, e mais, devidamente oficiado, o noticiante deixou de complementar a notícia inicial.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, conforme disposição do artigo 4°, inciso III, da Resolução CNMP Nº.
174/2017, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 4º, da Resolução CNMP Nº. 174/2017, determino a cientificação do noticiante dos autos,
acerca deste arquivamento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por E-Doc.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 30 de novembro de 2020.
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

5.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14611
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI
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SIMP 000695-308/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020
PORTARIA PA Nº 007/2020
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de Procedimento Administrativo pelo Ministério Público;
a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 0000150-32.2017.8.18.0026, a qual, entre outras medidas, proibiu o Município de Campo
Maior de destinar recursos públicos ao Comitê Gestor de Associações de Moradores de Bairros e Comunidades Rurais de Campo Maior;
que é salutar acompanhar o efetivo cumprimento da decisão referida.
RESOLVE
Instaurar PA - Procedimento Administrativo, tendo em mira a colheita de elementos que evidenciem o efetivo cumprimento da sentença prolatada
nos autos do Processo nº 0000150-32.2017.8.18.0026, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, publicando-a no DOEMP, com alimentação do sistema próprio do
MPPI e SIMP, comunicando-se ao CACOP;
Colha-se em SAGRES/TCE informações sobre o repasse de recursos públicos pelo município ao Comitê Gestor de Associações de Moradores
de Bairros e Comunidades Rurais de Campo Maior (CNPJ: 19.419.501/0001-35) nos anos de 2019/2020;
nomeia-se como secretária do presente PA, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo estabelecido, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 18/11/2020.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

5.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14612
PORTARIA nº 96/2020 - 2ªPJ/PICOS, Procedimento Administrativo nº 91/2020, SIMP 002214-361/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de sua presentante titular da 2ª Promotoria de Picos - PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que para a eficácia dos direitos da criança e do adolescente impõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a política de
atendimento desses direitos se efetivará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios, nos termos do art. 86, da Lei Federal n. 8.069/90;
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º da Lei 8.069/90 a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069/90 reza que: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que o disposto no art. 5º da Lei 8.069/90 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais;
CONSIDERANDO relatório elaborado pelo Conselho Tutelar de Picos-PI, que noticiam situação de risco vivenciada pela criança A. J. S. S, em
razão de suposto crime de maus tratos praticado pela senhora Hilda Maria dos Santos Sousa (mãe);
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar informou que a mãe é profissional do sexo e costuma praticar atos libidinosos na presença da criança;
que vizinhos e a própria criança relataram que Hilda agride constantemente sua filha e que a infante não sabe ler e escrever
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro
cronológico nº 91/2020-B, para averiguação dos fatos e acompanhamento da infante, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas
judiciais cabíveis.
Determino, outrossim:
A autuação e registro desta portaria no livro de registros de Procedimentos Administrativos desta Promotoria de Justiça;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodii@mppi.mp.br) e ao CSMP;
Cumpra-se despacho anterior, com urgência;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse procedimento,
dispensando- se a sua publicação, autorizando-se apenas o extrato, com iniciais dos envolvidos.
Cumpra-se.
Picos-PI, 01 de outubro de 2020.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça

5.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14613
PORTARIA Nº 035/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
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que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de alerta, prudencial ou
legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do SAGRES 63 (sessenta e
três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35 (trinta e cinco)
municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%;
que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";;
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do disposto na Constituição Federal
e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual de 54% (Cinquenta e quatro por
cento) da receita corrente líquida do Município;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de
Francisco Santos/PI.
Página 1 de 2
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal de Francisco Santos, o Sr. Luís José de Barros; CUMPRASE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário
e registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Página 2 de 2
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
PORTARIA Nº 045/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de alerta, prudencial ou
legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do SAGRES 63 (sessenta e
três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35 (trinta e cinco)
municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%;
que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";;
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do disposto na Constituição Federal
e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual de 54% (Cinquenta e quatro por
cento) da receita corrente líquida do Município;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de
Bocaina/PI.
Página 1 de 2
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal de Bocaina, Sr. Erivelto de Sá Barros; CUMPRA-SE,
SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Página 2 de 2
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
PORTARIA Nº 037/2020
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PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de alerta, prudencial ou
legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do SAGRES 63 (sessenta e
três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35 (trinta e cinco)
municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%;
que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";;
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do disposto na Constituição Federal
e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual de 54% (Cinquenta e quatro por
cento) da receita corrente líquida do Município;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de São
Luís/PI.
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal de São Luís do Piauí, o Sr. Renato Vicente; CUMPRA-SE,
SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RECOMENDAÇÃO N.º 046/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua MD Promotora de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
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 o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8429/92, em seu art. 11, disciplina que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
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CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita e geração de despesas com pessoal;
CONSIDERANDO que o desequilíbrio entre as receitas e as despesas, sobretudo no que pertine aos gastos com pessoal, no curto, médio e
longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção das políticas públicas municipais sobre as áreas mais sensíveis, que
diuturnamente são reclamadas ao Ministério Público, como a saúde e a educação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 Responsabilidade Fiscal, no artigo 18, assim dispõe:
Lei de
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com
os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
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contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
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§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
CONSIDERANDO que a mesma Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do
disposto na Constituição Federal e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual
de 54% (Cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida do Município;
CONSIDERANDO que o art. 37, V, da Constituição Federal dispõe que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se APENAS às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento fixado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em
comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e
o seu superior hierárquico;
CONSIDERANDO que a contratação temporária de pessoa, prevista no art. 37, IX, da CF/88, deverá ser levada a efeito tão somente para
atender a situações excepcionais, incomuns, que exigem satisfação imediata e temporária e que o princípio da impessoalidade se traduz na ideia
de que o agir administrativo não deve ter em vista beneficiar ou prejudicar alguém, mas tratar igualmente todos os administrados que se
encontrem em idêntica situação e que o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de observância de princípios éticos como o
da honestidade, da lealdade e da boa fé, enquanto que o princípio da eficiência os obriga a levar a efeito atividades administrativas pautadas na
celeridade, qualidade e resultado"
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LRF, caso a despesa com pessoal exceda 95% (noventa e cinco por cento) do
seu limite máximo, ou seja, caso alcançado o denominado "Limite Prudencial", é vedado ao Chefe do Poder: "I Página 3 de 8
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação de cargo, emprego ou
função; III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança; V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias".
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 4.º dispõe que "Os agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência no trato dos assuntos que lhe são afetos.";
CONSIDERANDO ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe ao ente que não eliminar o excesso de gastos com pessoal receber: (i)
transferências voluntárias, notadamente convênios; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e (iii) contratar operações de crédito
(empréstimos) (art. 23, §3º, da LC 101/00);
CONSIDERANDO, portanto, que eventual omissão do Poder Executivo Municipal em tomar as medidas descritas nos §§3º e 4º do art. 169 da
Constituição Federal pode gerar considerável dano ao erário, já que impossibilitará o Município de receber convênios estaduais e federais e de
contratar empréstimos, in verbis:
Art. 169. (...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
- exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
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determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
CONSIDERANDO que a Lei 8.429/92 também prevê, em seu art. 10,
incisos VI e X, que constitui ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, "realizar
operação financeira sem observância das normas legais" e "agir negligentemente na
arrecadação de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público";
CONSIDERANDO ainda o que dispõe o art. 1º, XIII, do Decreto-Lei Nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos,
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou
particular.
CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, permanecendo inerte ou
optando por evasivas, mesmo depois de cientificado pela presente recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO,
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configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade administrativa, com base, dentre outros, no art. 10, caput
e inciso X, da LIA, acima citado;
CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES no exercício da defesa dos
valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei
Complementar nº 75/1993 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93);
63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite

legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35
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(trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de
alerta, prudencial ou legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do
SAGRES/ 63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de
51,30% e 35 (trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 037.2020 SIMP nº 000221.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das
regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São Luís do Piauí.
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, ao PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ, O SR. RENATO VICENTE à luz
do art. 169 da CRFB/88, sob pena de outras medidas extrajudiciais e judicias cabíveis que:
Adote todas as providências cabíveis visando reduzir o gasto com pessoal do Município, dentre elas:
a exoneração dos servidores públicos municipais em quantidade suficiente para atingir o limite prudencial estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
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a exoneração de todos os servidores temporários que não preencham os requisitos previstos na constituição federal e nas leis. e
a tomada de medidas efetivas e emergenciais visando à adequação da folha de pagamento aos limites de despesas fixadas com a observância
das providências determinadas no art. 22, parágrafo único e incisos I a V da Lei Complementar 101/2000 e art. 169, § 3º incs. I e II da
Constituição Federal cumprindo-se a lei de responsabilidade fiscal, demonstrando o compromisso da administração com os interesses maiores do
município.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 72h (setenta e duas horas) sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a)constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa
quando tal elemento subjetivo for exigido; e,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
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Picos/PI, 30 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 038/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de alerta, prudencial ou
legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do SAGRES 63 (sessenta e
três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35 (trinta e cinco)
municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%;
que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";;
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do disposto na Constituição Federal
e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual de 54% (Cinquenta e quatro por
cento) da receita corrente líquida do Município;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de São
João da Canabrava/PI.
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue à Prefeita Municipal de São João da Canabrava, a Sra. Mércia Abreu; CUMPRASE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário
e registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
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Promotora de Justiça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RECOMENDAÇÃO N.º 047/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua MD Promotora de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
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 o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8429/92, em seu art. 11, disciplina que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
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CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita e geração de despesas com pessoal;
CONSIDERANDO que o desequilíbrio entre as receitas e as despesas, sobretudo no que pertine aos gastos com pessoal, no curto, médio e
longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção das políticas públicas municipais sobre as áreas mais sensíveis, que
diuturnamente são reclamadas ao Ministério Público, como a saúde e a educação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 18, assim dispõe:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com
os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
Página 2 de 8
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
CONSIDERANDO que a mesma Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do
disposto na Constituição Federal e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual
de 54% (Cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida do Município;
CONSIDERANDO que o art. 37, V, da Constituição Federal dispõe que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se APENAS às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento fixado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em
comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e
o seu superior hierárquico;
CONSIDERANDO que a contratação temporária de pessoa, prevista no art. 37, IX, da CF/88, deverá ser levada a efeito tão somente para
atender a situações excepcionais, incomuns, que exigem satisfação imediata e temporária e que o princípio da impessoalidade se traduz na ideia
de que o agir administrativo não deve ter em vista beneficiar ou prejudicar alguém, mas tratar igualmente todos os administrados que se
encontrem em idêntica situação e que o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de observância de princípios éticos como o
da honestidade, da lealdade e da boa fé, enquanto que o princípio da eficiência os obriga a levar a efeito atividades administrativas pautadas na
celeridade, qualidade e resultado"
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LRF, caso a despesa com pessoal exceda 95% (noventa e cinco por cento) do
seu limite máximo, ou seja, caso alcançado o denominado "Limite Prudencial", é vedado ao Chefe do Poder: "I Página 3 de 8
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação de cargo, emprego ou função; III
- alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; V contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias".
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 4.º dispõe que "Os agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência no trato dos assuntos que lhe são afetos.";
CONSIDERANDO ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe ao ente que não eliminar o excesso de gastos com pessoal receber: (i)
transferências voluntárias, notadamente convênios; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e (iii) contratar operações de crédito
(empréstimos) (art. 23, §3º, da LC 101/00);
CONSIDERANDO, portanto, que eventual omissão do Poder Executivo Municipal em tomar as medidas descritas nos §§3º e 4º do art. 169 da
Constituição Federal pode gerar considerável dano ao erário, já que impossibilitará o Município de receber convênios estaduais e federais e de
contratar empréstimos, in verbis:
Art. 169. (...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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- redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
- exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
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determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
CONSIDERANDO que a Lei 8.429/92 também prevê, em seu art. 10, incisos VI e X, que constitui ato de improbidade administrativa lesivo ao
erário, "realizar operação financeira sem observância das normas legais" e "agir negligentemente na arrecadação de renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio público";
CONSIDERANDO ainda o que dispõe o art. 1º, XIII, do Decreto-Lei Nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos,
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou
particular.
CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, permanecendo inerte ou
optando por evasivas, mesmo depois de cientificado pela presente recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO,
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configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade administrativa, com base, dentre outros, no art. 10, caput
e inciso X, da LIA, acima citado;
CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES no exercício da defesa dos
valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei
Complementar nº 75/1993 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93);
63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite

legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35

(trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de
alerta, prudencial ou legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do
SAGRES/ 63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de
51,30% e 35 (trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 038.2020 SIMP nº 000222.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das
regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São João da Canabrava/PI.
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, à PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA, A SRA. MÉRCIA
ABREU à luz do art. 169 da CRFB/88, sob pena de outras medidas extrajudiciais e judicias cabíveis que:
Adote todas as providências cabíveis visando reduzir o gasto com pessoal do Município, dentre elas:
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a exoneração dos servidores públicos municipais em quantidade suficiente para atingir o limite prudencial estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
a exoneração de todos os servidores temporários que não preencham os requisitos previstos na constituição federal e nas leis. e
a tomada de medidas efetivas e emergenciais visando à adequação da folha de pagamento aos limites de despesas fixadas com a observância
das providências determinadas no art. 22, parágrafo único e incisos I a V da Lei Complementar 101/2000 e art. 169, § 3º incs. I e II da
Constituição Federal cumprindo-se a lei de responsabilidade fiscal, demonstrando o compromisso da administração com os interesses maiores do
município.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 72h (setenta e duas horas) sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a)constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa
quando tal elemento subjetivo for exigido; e,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
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Arquive-se. Cumpra-se.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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PORTARIA Nº 039/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de alerta, prudencial ou
legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do SAGRES 63 (sessenta e
três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35 (trinta e cinco)
municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%;
que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";;
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do disposto na Constituição Federal
e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual de 54% (Cinquenta e quatro por
cento) da receita corrente líquida do Município;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de São
José/PI.
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue à Prefeita Municipal de São José, o Sr. João Bezerra Neto; CUMPRA-SE,
SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RECOMENDAÇÃO N.º 048/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua MD Promotora de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
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 o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8429/92, em seu art. 11, disciplina que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
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CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita e geração de despesas com pessoal;
CONSIDERANDO que o desequilíbrio entre as receitas e as despesas, sobretudo no que pertine aos gastos com pessoal, no curto, médio e
longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção das políticas públicas municipais sobre as áreas mais sensíveis, que
diuturnamente são reclamadas ao Ministério Público, como a saúde e a educação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar";
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 Responsabilidade Fiscal, no artigo 18, assim dispõe:
Lei de
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com
os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
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§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
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§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
CONSIDERANDO que a mesma Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 20, inciso III, alínea "b", estabelece que, para os fins do
disposto na Constituição Federal e na LC nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode exceder o percentual
de 54% (Cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida do Município;
CONSIDERANDO que o art. 37, V, da Constituição Federal dispõe que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se APENAS às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento fixado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em
comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e
o seu superior hierárquico;
CONSIDERANDO que a contratação temporária de pessoa, prevista no art. 37, IX, da CF/88, deverá ser levada a efeito tão somente para
atender a situações excepcionais, incomuns, que exigem satisfação imediata e temporária e que o princípio da impessoalidade se traduz na ideia
de que o agir administrativo não deve ter em vista beneficiar ou prejudicar alguém, mas tratar igualmente todos os administrados que se
encontrem em idêntica situação e que o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de observância de princípios éticos como o
da honestidade, da lealdade e da boa fé, enquanto que o princípio da eficiência os obriga a levar a efeito atividades administrativas pautadas na
celeridade, qualidade e resultado"
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LRF, caso a despesa com pessoal exceda 95% (noventa e cinco por cento) do
seu limite máximo, ou seja, caso alcançado o denominado "Limite Prudencial", é vedado ao Chefe do Poder: "I Página 3 de 8
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação de cargo, emprego ou
função; III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança; V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias".
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 4.º dispõe que "Os agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência no trato dos assuntos que lhe são afetos.";
CONSIDERANDO ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe ao ente que não eliminar o excesso de gastos com pessoal receber: (i)
transferências voluntárias, notadamente convênios; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e (iii) contratar operações de crédito
(empréstimos) (art. 23, §3º, da LC 101/00);
CONSIDERANDO, portanto, que eventual omissão do Poder Executivo Municipal em tomar as medidas descritas nos §§3º e 4º do art. 169 da
Constituição Federal pode gerar considerável dano ao erário, já que impossibilitará o Município de receber convênios estaduais e federais e de
contratar empréstimos, in verbis:
Art. 169. (...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
- exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
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determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
CONSIDERANDO que a Lei 8.429/92 também prevê, em seu art. 10,
incisos VI e X, que constitui ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, "realizar
operação financeira sem observância das normas legais" e "agir negligentemente na
arrecadação de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público";
CONSIDERANDO ainda o que dispõe o art. 1º, XIII, do Decreto-Lei Nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos,
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou
particular.
CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, permanecendo inerte ou
optando por evasivas, mesmo depois de cientificado pela presente recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO,
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configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade administrativa, com base, dentre outros, no art. 10, caput
e inciso X, da LIA, acima citado;
CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES no exercício da defesa dos
valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei
Complementar nº 75/1993 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93);
63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite
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legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de 51,30% e 35

(trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de
alerta, prudencial ou legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com gastos com pessoal e de acordo com as informações extraídas do
SAGRES/ 63 (sessenta e três) municípios estão acima do limite legal de 54%, 32 (trinta e dois) municípios estão acima do limite prudencial de
51,30% e 35 (trinta e cinco) municípios estão acima do limite de alerta de 48,60%; e
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 039.2020 SIMP nº 000223.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das
regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São José do Piauí.
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, ao PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ, O SR. JOÃO BEZERRA NETO
à luz do art. 169 da CRFB/88, sob pena de outras medidas extrajudiciais e judicias cabíveis que:
Adote todas as providências cabíveis visando reduzir o gasto com pessoal do Município, dentre elas:
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a exoneração dos servidores públicos municipais em quantidade suficiente para atingir o limite prudencial estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
a exoneração de todos os servidores temporários que não preencham os requisitos previstos na constituição federal e nas leis. e
a tomada de medidas efetivas e emergenciais visando à adequação da folha de pagamento aos limites de despesas fixadas com a observância
das providências determinadas no art. 22, parágrafo único e incisos I a V da Lei Complementar 101/2000 e art. 169, § 3º incs. I e II da
Constituição Federal cumprindo-se a lei de responsabilidade fiscal, demonstrando o compromisso da administração com os interesses maiores do
município.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 72h (setenta e duas horas) sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a)constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa
quando tal elemento subjetivo for exigido; e,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento.
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Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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PORTARIA Nº 021/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
1. que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
a recente realização das eleições municipais de 2020 e o dever de plena observância das regras de transição de mandato dos gestores do Poder
Executivo, com a instauração de uma equipe de transição para o novo Governo Municipal;
a Instrução Normativa 01, de 08 de novembro de 2012 do TCE/PI, que dispõe sobre o Processo de Transição Governamental Municipal, em seu
art. 2 designa como valores a serem seguidos pela administração a colaboração entre os gestores públicos municipais atuais e os seguintes, a
transparência da gestão pública, o planejamento integrado da ação governamental, a continuidade dos serviços prestados aos munícipes, a
supremacia do interesse público, a boa-fé e a executoriedade dos atos administrativos;
que a equipe de transição tem dentre seus objetivos inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública
Municipal, bem como ter acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e projetos do governo municipal;
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente visando acompanhar o cumprimento das regras de
transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal de São Luís do Piauí-PI.
RESOLVE:
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Junte-se aos autos a Instrução Normativa nº 001/2012 e Cartilha "Final, Transição e Início de Gestão", ambas do TCE-PI.
Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal de São Luís do Piauí- PI, bem como ao candidato eleito para o referido cargo nas
eleições de 2020. Solicite-se ao gestor municipal que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente cópia do ato de designação da equipe de transição
de governo. CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido
encaminhamento ao destinatário e registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente ICP, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES
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FRANÇA, servidora do MP/PI; Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se,
observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
RECOMENDAÇÃO N.º 030/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua MD Promotora de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
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 o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que os atos dos agentes públicos são passíveis de controle externo, visando a preservação dos limites da legalidade e
moralidade administrativa, tendo por objetivo o resguardo do interesse público;
CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2001) sobre os deveres de plena transparência da gestão e da
prestação de contas, em consonância com o disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor dos artigos 48 e seguintes da referida Lei Complementar nº 101/2001, que preveem os instrumentos de transparência,
controle e fiscalização da gestão fiscal;
CONSIDERANDO que a ofensa aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do seu art. 73, enseja a responsabilização dos
infratores segundo o Código Penal, o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei nº 8.429/1992 e demais normas da legislação pertinente;
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CONSIDERANDO que, no âmbito das sanções por ato de improbidade administrativa, a violação às normas da LRF vai de encontro aos
princípios da administração pública, caracterizando-se conduta descrita no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, sem olvidar eventual configuração de
prejuízo ao erário, nos moldes do art. 10 da mesma Lei;
CONSIDERANDO a recente realização das eleições municipais de 2020 e o dever de plena observância das regras de transição de mandato dos
gestores do Poder Executivo, com a instauração de uma equipe de transição para o novo Governo Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar os bons gestores municipais, bem como as boas práticas administrativas existentes nos
Municípios;
CONSIDERANDO as facilidades de conservação de documentos, inclusive por meio de reprografias em formato eletrônico (digital) ou físico
(fotocópias);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa 01, de 08 de novembro de 2012 do TCE/PI, que dispõe sobre o Processo de Transição
Governamental Municipal, em seu art. 2 designa como valores a serem seguidos pela administração a colaboração entre os gestores públicos
municipais atuais e os seguintes, a transparência da gestão pública, o planejamento integrado da ação governamental, a continuidade dos
serviços prestados aos munícipes, a supremacia do interesse público, a boa-fé e a executoriedade dos atos administrativos;
CONSIDERANDO que a equipe de transição tem dentre seus objetivos inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a
Administração Pública Municipal, bem como ter acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e projetos do governo
municipal;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 021.2020 SIMP nº 000205.088.2020, visando acompanhar o cumprimento das regras de
transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal de São Luís do Piauí-PI;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, ao PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, O SR. RAIMUNDO RENATO VICENTE
DE ARAÚJO SOUSA e a CANDIDATA ELEITA, KELSIMAR DE ABREU SOUSA, à
luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que:
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no Processo de Transição Governamental Municipal, sejam seguidas as orientações traçadas pela Instrução Normativa nº 001/2012 do
TCE-PI, bem como aquelas contidas na Cartilha "Final, Transição e Início de Gestão" do TCE-PI, que segue anexa.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a)constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa
quando tal elemento subjetivo for exigido; e,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Picos/PI, 30 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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5.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI14615
PORTARIA N° 03/2020-MPPI/PJB
Declara impossibilidade de funcionamento das Promotorias de Justiça de Barras.
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BARRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça, Glécio
Paulino Setúbal da Cunha e Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº
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823/2018
CONSIDERANDO que as Promotorias de Justiça são locais em que se desempenham serviços de elevada importância para a população, nos
quais são obtidas informações, feito atendimento ao público em geral, recebidos processos judiciais, conduzidos procedimentos administrativos,
realizadas audiências, promovidas tentativas de autocomposição entre partes, coleta de material genética para exames pericias etc.;
CONSIDERANDO que, no desempenho dessas atribuições, as Promotorias de Justiça recebem elevado número de servidores públicos, pessoas
em busca de atendimento, advogados, membros da Defensoria Pública e policiais, o que pressupõe a realização constante de rotinas de limpeza
e conservação do local de prestação do serviço judiciário bem como a garantia de segurança a equipe de membros e servidores ministeriais;
CONSIDERANDO que as tarefas de limpeza tornaram-se ainda mais relevantes diante da pandemia de COVID-19, tendo a Procuradoria-Geral
de Justiça implementado, no bojo do Ato PGJ nº 1022/2020, o PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E AMBIENTE,
que impõe as rotinas de "realizar a higienização frequente das superfícies mais tocadas, como maçanetas, torneiras, corrimãos, aparelhos de
telefone fixo, celulares, mesas, cadeiras, balcões, canetas, pranchetas, teclados de computadores, tablets, carimbos, botões de elevadores e
todas as superfícies metálicas, etc.;", "Para correta limpeza e desinfecção esperar de 20 a 40 segundos para uma efetiva ação do produto;",
"Sistematizar a limpeza geral (pisos, paredes, forros, portas, janelas, etc.), a qual deve ser realizada, preferencialmente, no início e no término
das atividades, devendo ser mantido em fácil acesso quadro com os horários em que ocorreram a limpeza, higienização e/ou sanitização para
conferência e fiscalização;", "Intensificar a higienização dos banheiros, especialmente, dos sanitários (usar hipoclorito após cada uso e ao dar
descarga permaneça com a tampa do sanitário fechada). O trabalhador deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados (máscaras, luva
de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado);", entre outras;
CONSIDERANDO que, em face desse quadro, o funcionamento das Promotorias de Justiça pressupõe estrutura mínima de pessoal que realize
as tarefas de higienização dos espaços, seja por colaboradores terceirizados, seja por servidores do quadro efetivo do Ministério Público do
Estado do Piauí ou cedidos de órgãos parceiros, assim como, o mesmo se aplica para as funções igualmente essenciais de segurança e
recepção;
CONSIDERANDO que as Promotorias de Justiça de Barras não contam com nenhum colaborador dedicado à limpeza e conservação dos
ambientes e outro dedicada à recepção para o atendimento inicial do público em geral, seja terceirizado, seja efetivo ou cedido (pois o convênio
outrora mantido com o Município de Barras não foi renovado por negativa do gestor municipal), igualmente, a equipe não conta com policial para
garantir a segurança dos membros, servidores e estagiários (o que é essencial e indispensável para a continuidade dos trabalhos na unidade
sem colocar em risco a integridade física dos integrantes da equipe dada a realidade local);
CONSIDERANDO que, em 12.8.2020, esta diretoria solicitou à Procuradoria-Geral de Justiça, com urgência, a contratação de um terceirizado
para realizar a limpeza do imóvel das Promotorias de Justiça de Barras, cuja ausência compromete o funcionamento da promotoria (Protocolo
Athenas nº 07010084138202035), todavia, até o momento, nenhuma providência efetiva foi adotada para reverter esse quadro apenas foi
despachado o requerimento à Coordenadoria de Apoio Administrativo para manifestação no prazo de 48 horas, porém o prazo foi superado sem
qualquer posição;
CONSIDERANDO que, diante da existência de convênio mantido entre o Ministério Público do Estado do Piauí e a Prefeitura de Barras/PI, esta
diretoria levantou a possibilidade de cessão de colaborador destinado à limpeza e outro à recepção pelo aludido órgão municipal, porém sem
êxito diante da negativa do gestor municipal;
CONSIDERANDO que: a) a promotoria não tem colaboradores terceirizados para o desempenho da tarefa; b) trata-se de atividade vital ao
funcionamento do órgão, em especial em época de dificuldades sanitárias tão conhecidas e graves; c) o ente municipal não disponibilizou
servidores ao desempenho da tarefa de limpeza e recepção; d) não há alternativas ao fechamento do prédio por não ser possível a efetivação de
sua limpeza diária", e que, até o presente momento, nenhuma medida concreta foi adotada;
CONSIDERANDO que, por meio do Protocolo Athenas nº 07010081300202063, solicitou-se à Procuradoria-Geral de Justiça, em 26/05/2020, a
disponibilização de policial militar da Equipe de Segurança do Ministério Público do Estado do Piauí para garantir a segurança da equipe da sede
das Promotorias de Justiça de Barras, porém o requerimento foi indeferido;
CONSIDERANDO, por fim, as condições insalubres em que a Promotoria de Justiça de Barras/PI se encontra, diante de vários dias de utilização
sem submissão a nenhum tipo de limpeza, acarretando um alto risco não apenas ao bem-estar dos servidores e jurisdicionados, mas também - e
principalmente - à sua saúde;
CONSIDERANDO que esta unidade de trabalho possui, em sua quase totalidade, processos eletrônicos, além de sistemas informatizados à sua
disposição (SIMP, THEMIS, PJE, ATHENAS, BID, entre outros), capazes de proporcionar acesso remoto aos processos digitalizados e viabilizar,
sem qualquer prejuízo quantitativo ou qualitativo, o desenvolvimento da atividade laboral em ambientes residenciais (home office);
CONSIDERANDO que será preferencialmente mantido o atendimento ao público de forma virtual, por meio dos canais de comunicação
divulgados no site e mídias sociais do MPPI, como telefone, correspondência eletrônica, aplicativo de mensagens ou videoconferência, adotandose o atendimento presencial apenas quando estritamente necessário, conforme dispõe o Art. 12, caput, Ato PGJ Nº 1022/2020;
CONSIDERANDO que o atendimento presencial ao Público se dará mediante prévio agendamento, apenas nos casos de perecimento do direito
e risco à vida e à saúde, nos termos do Art.11, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020.
RESOLVE
Art. 1º. Determinar o fechamento emergencial do prédio sede das Promotorias de Justiça de Barras/PI, preservando a saúde dos servidores e
atendidos, até que restabelecidas as atividades de limpeza de ambientes e equipamentos, tudo conforme o protocolo de higienização
estabelecido pela Procuradoria-Geral de Justiça como medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19 e destinada pessoa para
desempenhar a função de recepcionista e outra integrante da Equipe de Segurança do Ministério Público do Estado do Piauí para garantir a
integridade dos membros e servidores deste órgão ministerial.
Art. 2º. Determinar a prorrogação do teletrabalho durante o fechamento, continuando os servidores a trabalhar remotamente, mediante controle
de metas pela chefia imediata e permitida a utilização de equipamentos do órgão sempre que necessário para o desempenho das atribuições
funcionais.
Art. 3º. Todos os servidores e estagiário ficam dispensados da fiscalização eletrônica de frequência, conforme a previsão contida no Art. 23 do
Ato PGJ Nº 1022/2020.
Art. 4º. Não haverá sistema de rodízios de servidores, uma vez que o REGIME DE TELETRABALHO deverá ser implementando para todo o
corpo de trabalho.
Art. 5º. O atendimento ao público será preferencialmente de forma virtual, por meio dos seguintes canais de comunicação:
primeira.pj.barras@mppi.mp.br e segunda.pj.barras@mppi.mp.br e telefone institucional (86) 98183-2497;
Art. 6º. A Secretaria Unificada deverá afixar aviso na porta de entrada da Promotoria contendo todos os contatos disponíveis (telefone, e-mail,
Whatsapp) para atendimento, bem como esclarecimento geral à população sobre os motivos de fechamento do prédio, até ulterior deliberação.
Art. 7º. Cópia desta portaria deverá ser afixada ao lado do aviso tratado no artigo anterior, bem como remetida à Procuradoria-Geral de Justiça, à
Corregedoria Geral do Ministério Público, ao Setor de Apoio Administrativo, ao Recursos Humanos, além de ser publicada no Diário Oficial
Eletrônico do MPPI.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Afixe-se e Cumpra-se.
Barras (PI), 7 de dezembro de 2020.
[Assinada Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Diretor da Sede de Promotorias de Justiça de Barras
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 54/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Barras, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127 e 129, III da Constituição Federal; artigo 201, inciso V da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993:
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, artigo 37, determina que os Estados signatários, dentre eles
o Brasil, adotarão todas as providências no sentido de que toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade;
CONSIDERANDO que as Regras mínimas das Nações Unidas para administração da justiça, da infância e juventude, conhecida como Regras de
Beijing, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 40/33, de 29 de novembro de 1985, determina que em cada
jurisdição nacional dos países signatários procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e disposições aplicáveis especificamente aos
jovens infratores, assim como aos órgãos e instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Infância e da Juventude, com a
finalidade de: satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger seus direitos básicos e satisfazer as
necessidades da sociedade;
CONSIDERANDO que em cumprimento a disposição da normativa internacional, a União editou a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, consolidando e constituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, entendido como conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei;
CONSIDERANDO que, as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente têm por objetivos a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual de
atendimento; a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade
ou restrição de direitos;
CONSIDERANDO ainda que, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/12, compete ao município, dentre outras, formular, instituir,
coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e criar e
manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida), cadastrar-se no Sistema Nacional e Estadual de Atendimento Socioeducativo e cofinanciar a execução das medidas
socioeducativas;
CONSIDERANDO ainda, nos termos o §2º do artigo 7º da Lei do SINASE, Estados e Municípios deveriam elaborar e aprovar o seu Plano
Municipal e Estadual de Atendimento Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação do Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, sob pena de responder por ato de improbidade administrativa (art. 29 da Lei do SINASE);
CONSIDERANDO também que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160, de 18 de novembro de
2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
CONSIDERANDO também que o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCA, por meio da Resolução nº 67, de 1º de julho de 2015;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça requisitou informações ao Município de Cabeceiras do Piauí, indagando se o mesmo possui o
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ou se o mesmo executa programas de medidas socioeducativas de meio aberto, tendo o
município informando que não executa as medidas socioeducativas de meio aberto nem possui o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo;
CONSIDERANDO que é obrigação de cada município, independentemente de seu porte, ter o seu Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo com o Plano Municipal de Atendimento e o programa de execução de medidas. (Seja no CREAS ou programas específicos onde
não haja CREAS);
CONSIDERANDO que, caso o município não tenha condições de criar o seu programa próprio, há à possibilidade de sua implementação por
meio de consórcios públicos (art. 5º, §1º da Lei Federal nº 12.954/12);
CONSIDERANDO que, ainda, a Secretaria de Assistência Social do Estado do Piauí - SASC possui um órgão específico para o assessoramento
aos municípios na elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, a saber, a Diretoria de Atendimento Socioeducativo-DUASE;
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Cabeceiras do Piauí, por meio da Secretaria de Assistência Social, que adote as seguintes providências:
Elaborar e implementar até a data de 3 de maio de 2021, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em execução no período,
uma política pública socioeducativa, consistente em um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo para atendimento de adolescentes que
praticam ato infracional e implantando ou criando, de forma consorciada ou não com outro município, programas de execução de medidas
socioeducativas correspondentes às medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112,
incisos III e IV, da Lei nº 8.069/90, observado o disposto nos arts. 5º, 7º, 8º e 10 a 14 da Lei nº 12.594/2012;
Editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento municipal;
Elaborar plano decenal de atendimento socioeducativo em meio aberto (vide Art. 7º, §2º da Lei 12.594/2012);
Cadastrar-se, no prazo de 30 após a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Sistema Nacional de Informações sobre o
Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
a criação, por meio de decreto municipal, de comissão para realização de mapeamento, diagnóstico situacional e elaboração do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo (item a, b, c e d) e 4 do Inquérito Civil Público: 01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 01
representante da Secretaria Municipal de Educação; 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde; 01 representante da Secretaria
Municipal de Esporte; 01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 01 representante do Conselho Tutelar.
REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos termos desta
Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail: segunda.pj.barras@mppi.mp.br.
ADVERDIR os destinatários acerca dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
DETERMINAR à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Barras que dê ampla publicidade à presente Recomendação com o envio
em arquivo editável para o e-mail do DOEMP/PI, inclusive, encaminhando cópia do aludido expediente ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente, ao Prefeito do Município de Cabeceiras do Piauí, à Secretaria de Assistência Social e ao Centro de Apoio às
Promotorias da Infância e Juventude.
Diligência necessárias, incluindo-se o registro eletrônico no SIMP. Cumpra-se.
Barras (PI), 7 de dezembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
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PORTARIA N° 94/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo
26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei
nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for
necessária a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento
administrativo (PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações
ministeriais e políticas públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a
procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e
entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 1
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS/PI
Rua 10 de Novembro, 299, Centro, Barras/PI, CEP 64.100-000
Telefone: (86) 3242-2439
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PORTARIA N° 94/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
<>- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alíneaanterior;
<>- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS/PI
Rua 10 de Novembro, 299, Centro, Barras/PI, CEP 64.100-000
Telefone: (86) 3242-2439
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/7c0cdd493725aff67a09160959034c4b Assinatura Realizada Externamente
CONSIDERANDO a denúncia feita através de relatório do Conselho Tutelar, dando conta de suposta situação de abandono e negligência
contra a senhora conhecida como "Arabel";
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo apurar a denúncia feita através de relatório do Conselho Tutelar, dando conta de suposta situação de abandono e negligência
contra a senhora conhecida como "Arabel".
Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como
que lhe seja dada publicidade;
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3. Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta
portaria;
4. Seja verificado se houve resposta ao Ofício nº 546/2020-2ªPJB, e, caso negativo, seja reiterado o expediente, alertando que o não
atendimento de requisição ministerial poderá ensejar a responsabilização no âmbito administrativo, criminal e civil da autoridade que a
descumprir
7. Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
8. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Érica Micaele da Silva Nascimento (Assessora de Promotoria,
matrícula 15.224), Wesley Alves Resende (Assessor de Promotoria, matrícula 15.493), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242)
e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um)
ano para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 23 de novembro de 2020.
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CONSIDERANDO a denúncia feita através de relatório do Conselho Tutelar, dando conta de suposta situação de abandono e negligência contra
a senhora conhecida como "Arabel";
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo apurar a denúncia feita através de relatório do Conselho Tutelar, dando conta de suposta situação de abandono e negligência
contra a senhora conhecida como "Arabel".
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Seja verificado se houve resposta ao Ofício nº 546/2020-2ªPJB, e, caso negativo, seja reiterado o expediente, alertando que o não atendimento
de requisição ministerial poderá ensejar a responsabilização no âmbito administrativo, criminal e civil da autoridade que a descumprir
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Érica Micaele da Silva Nascimento (Assessora de Promotoria, matrícula
15.224), Wesley Alves Resende (Assessor de Promotoria, matrícula 15.493), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e Francisco de
Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 23 de novembro de 2020.
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS/PI
Rua 10 de Novembro, 299, Centro, Barras/PI, CEP 64.100-000
Telefone: (86) 3242-2439
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/7c0cdd493725aff67a09160959034c4b Assinatura Realizada Externamente
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça
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Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça
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5.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14616
Notícia de Fato nº 64/2020
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de denúncia, recebida através do aplicativo WhatsApp, em que a noticiante, identificada por DAS DORES, Presidente da Comunidade
Dilma Rousseff, informa que a Prefeitura Municipal de Luzilândia não está fornecendo água aos moradores da aludida comunidade.
A noticiante ressaltou que a comunidade, formada por 160 (cento e sessenta) famílias, depende do Carro Pipa, mas o Prefeito Municipal, depois
do resultado das Eleições Municipais de 2020, deixou de fornecer água, afetando negativamente os moradores, principalmente idosos e crianças.
Na oportunidade, a noticiante encaminhou áudios de moradores da comunidade, em que relatam a falta de água.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP), e visa acompanhar e
averiguar a regularidade da testagem da população.
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Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Luzilândia/PI, em caráter de urgência, para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente
demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de fornecer água aos moradores da Comunidade Dilma Rousseff, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 02 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 11/2020
SIMP: 000262-306/2019
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Procedimento Administrativo oriundo de Notícia de Fato instaurada mediante denúncia registrada no Disque Direitos Humanos Disque 100 sob o nº do protocolo 2088072, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, informativo de crianças em
suposta violação de direitos.
O despacho inicial determinou a expedição de ofício ao CREAS de Luzilândia para elaborar estudo social do caso, bem como ao Conselho
Tutelar para acompanhar o caso.
Em atenção ao ofício, o Conselho Tutelar de Luzilândia informou que "entrou em contato com a Unidade escolar Paulo Freire, onde as crianças
estudam, onde a direção informou que as crianças são frequentes na escola, que são boas alunas e que a mãe sempre que tem reuniões
comparece na escola, a família de I. e os vizinhos também foram ouvidos, e não confirmaram os fatos, para mais a senhora I. foi notificada neste
conselho e confessou que já foi a uma festa da igreja e que realmente deixou as crianças sozinhas, mais que foi uma única vez, e relatou
também que saiu para chegar tarde mais que deixou às filhas aos cuidados da sua mãe a avó materna das crianças. A avó materna confirmou
que a senhora I. deixa as crianças com ela quando sai de casa. Para mais a mãe se comprometeu de não sair mais e cuidar bem das filhas".
A Notícia de Fato foi convertida em Procedimento Administrativo nº 11/2020, conforme Portaria nº 18/2020, datada de 13 de março de 2020,
tendo sido determinada a reiteração de ofício ao CREAS de Luzilândia para elaboração de estudo social do caso.
Conforme análise detida dos autos, verifica-se que foram expedidos ofícios ao CREAS para a elaboração de estudo social do caso e
encaminhamento do relatório a esta Promotoria de Justiça. No entanto, não há nos autos o relatório solicitado ao CREAS ou justificativa sobre
não apresentá-lo dentro do prazo estabelecido.
Assim, foi designada audiência com a participação da Secretaria de Assistência Social e do CREAS, ambos do município de Luzilândia, através
de videoconferência, para fins de prestar esclarecimentos sobre os fatos apontados no Procedimento em epígrafe.
Na audiência extrajudicial, a Assistente Social do CREAS informou que realizou visita domiciliar e constatou que as crianças estão bem e fora de
risco. Na oportunidade, ficou estabelecido o encaminhamento do relatório do caso pelo CREAS ao Ministério Público, o que foi devidamente
cumprido.
De acordo com o ofício nº 017/2020 do CREAS, em síntese, foi constatado que as crianças estão sendo bem cuidadas pela genitora, Sra. I. G. F.,
e por seu companheiro, Sr. J. O. D. S.
O CREAS observou, ainda, que as infantes estavas limpas, alimentadas, respondiam com precisão e segurança às perguntas realizadas, e
estavam cientes de seus compromissos educacionais, mesmo diante desse período de recesso das aulas devido a pandemia.
Por fim, o CREAS verificou que as crianças residem em um ambiente sadio e seguro, no qual além de ser ofertado os cuidados físicos e mentais
para o seu crescimento, ainda foi constatado a presença de afeto para com as mesmas.
É o relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico."
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de
remessa dos autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante
será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de
Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, verifica-se que as crianças A. T. G. F. e D. G. F. D. C. estão bem e fora de risco.
Atuou-se de forma resolutiva, sem demandar ao Judiciário, em atendimento aos preceitos firmados na Carta de Brasília, importante documento
norteador da atuação ministerial.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça, tampouco há necessidade de continuar o acompanhamento.
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar da presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 13 da supramencionada Resolução.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
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Luzilândia, 02 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 16/2020
SIMP: 000182-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante requerimento da senhora LAYARA LIMA LOPES, através de denúncia recebida pelo WhatsApp,
sobre a infiltração de esgoto no muro de sua residência, ocasionando mau cheiro e atraindo bichos.
Segundo a senhora LAYARA, os seus vizinhos não estariam limpando a sarjeta para o esgoto ser despejado na rua e, em razão disso, este
esgoto estaria infiltrando no muro e passando para a sua residência, ocasionando mau cheiro e atraindo bichos.
Há, ainda, o relato de que a noticiante já teria apresentado denúncia para a Vigilância Sanitária Municipal, que dirigiu-se à residência dos
reclamados em duas ocasiões mas foram recebidos muito mal.
Em despacho inicial, foi determinado a expedição de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI e à Viligância Sanitária Municipal
com solicitação, no prazo de 15 (quinze) dias, de adoção das providências cabíveis para promover a solução do problema e fiscalização da
suposta infiltração de esgoto no muro, respectivamente.
Considerando a ausência de respostas ou de justificativa sobre não apresentá-las dentro do prazo estabelecido, esta Promotoria de Justiça
reiterou os ofícios supramencionados à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria de Administração e Planejamento, ambos do Município de
Luzilândia.
Em atenção aos ofícios, a Secretaria Municipal de Administração informou que "em vistoria realizada pelo funcionário da prefeitura no dia
08/10/2020, verificou-se, conforme fotos em anexo, que não há obstrução de passagem nas sarjetas na via pública, e que, conforme depoimento
de vizinhos, que não quis ser identificado, o problema está dentro dos terrenos das residências".
A Vigilância Sanitária Municipal, por sua vez, encaminhou o Relatório de Inspeção, no qual constatou a existência de rachaduras na canaleta por
onde as águas servidas são escoadas, provocando infiltrações e causando danos à residência da denunciante, uma vez que há risco do muro
desmonorar em decorrência das infiltrações.
Ainda de acordo com o Relatório de Inspeção, a equipe da Vigilância Sanitária concluiu que a denunciada terá que providenciar o devido reparo
da canaleta, afim de evitar as infiltrações e, consequentemente, o desmoronamento do aludido muro.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
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."
Conforme apregoa o art. 127, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, pelo que eventual discussão jurídica quanto a direito de vizinhança, não se enquadra, prima facie,
em bens juridicamente tutelados pelo Parquet.
No caso em apreço, verifica-se, pela narrativa, que a resolubilidade do problema aventado basea-se em interesse basicamente individual sem
qualquer repercussão coletiva, ou seja, direito que se restringe ao interesse do particular, obstando a atuação do Ministério Público em demandas
extrajudiciais de tal natureza.
Pela denúncia, percebe-se um inconformismo em relação à existência de infiltração que prejudica imóvel vizinho.
Trata-se, claramente, de interesse próprio dos envolvidos.
Logo, qualquer lesão ou ameaça de lesão a esses direitos, não abrangidos pela tutela do Ministério Público, devem ser perquiridos pelo particular
perante o Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, através de seus respectivos procuradores
judiciais.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 03 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 45, de 02 de dezembro de 2020.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do seu representante titular da Promotoria de Luzilândia- PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições e embasar outras atividades não sujeitas a Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a informação de que uma obra de construção de uma unidade escolar no povoado Lages, Luzilândia/PI, estaria com o
andamento muito moroso, posto que o término dela está previsto para 27/03/2020;
CONSIDERANDO o papel do Ministério Público na fiscalização dos recursos públicos, em prol dos interesses da coletividade, sobretudo o
interesse difuso na proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO a necessidade de se instaurar procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o andamento e os recursos
destinados à construção da unidade escolar do Povoado Lages, zona rural do Município de Luzilândia/PI;
RESOLVE: instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 034/2020 para acompanhar e fiscalizar o andamento da obra de uma
unidade escolar, padrão FNDE, 04 (quatro) salas, no povoado Lages, Luzilândia-PI.
Como diligência inicial, expeça-se ofício requisitório ao atual de gestor de Luzilândia, Sr. Ronaldo de Sousa Azevedo, para que informe, no prazo
de 05 (cinco) DIAS, a situação da execução da obra e do cumprimento do contrato pela construtora ANDARYS EMPREENDIMENTOS-EIRELIME, indicando qual percentual da obra será concluído até o dia 31 de dezembro de 2020 e quanto de dinheiro ficará em conta para finalização da
obra, fornecendo cópias dos documentos necessários à comprovação das informações, como etapas já concluídas e o valor já repassado para a
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contratada.
Pesquise-se no site do FNDE a situação do contrato.
Publique-se a presente PORTARIA no DOEMP.
Comunique-se ao CACOP com envio da presente PORTARIA.
Registre-se no SIMP.
Cumpra-se.
Em regime de teletrabalho, Luzilândia (PI), 02 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Portaria n.º 47/2020
Conversão da Notícia de Fato nº. 30/2020 (SIMP 000240-246/2020) no Procedimento Administrativo nº. 36/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por este Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos
artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 26, inciso I, da Lei n° 8.625/93 e no art. 37 da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos da previsão do art. 8º,
inciso III da Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 30/2020 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, mediante recebimento de ofício nº
07/2020 do CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial, sobre possível recusa dos genitores em continuar o tratamento psiquiátrico da senhora
ANA LÚCIA SILVA CORREIA;
CONSIDERANDO que o CAPS-I informou que a situação atual da paciente, relativamente incapaz em razão de sua deficiência, é de pleno
abandono por parte de seus responsáveis, tendo em vista que estes não dão continuidade e efetividade ao tratamento prescrito pelos
profissionais;
CONSIDERANDO que a Rede de Proteção à Pessoa com Deficiência deve indicar e ofertar todos os meios possíveis para a garantia dos direitos
da pessoa com deficiência, esgotando mecanismos que proporcionem a melhor qualidade nas relações dos envolvidos, priorizando a
permanência na família, uma vez que esta ruptura pode ser, a depender do caso, mais prejudicial do que benéfica;
CONSIDERANDO que o Termo Final do prazo de conclusão da Notícia de Fato se aproxima e da impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível acompanhar a situação da Sra. ANA LÚCIA SILVA CORREIA, com fulcro nos artigos 7º e 8º, III da
Resolução 174/2017 do CNMP.
RESOLVE: CONVERTER a Notícia de Fato nº 30/2020 no Procedimento Administrativo nº. 36/2020, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174,
de 04 de julho de 2017, do CNMP, como objetivo de acompanhar o tratamento psiquiátrico necessário ao quadro da senhora ANA LÚCIA
SILVA CORREIA,adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - Comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP);
III - Remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixação no mural
da Promotoria do Fórum local;
IV - Remessa desta portaria, por meio eletrônico, aos Centros de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e da Educação e Cidadania CAODEC, para conhecimento;
V - Expedição de ofício ao CREAS do Município de Luzilândia/PI para que adote as providências cabíveis a fim de que sejam fortalecidos os
vínculos familiares existentes, com acompanhamento periódico e inclusão em programas ofertados pelo CREAS, no prazo de 15 (quinze) dias;
VI - Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para que adote as providências cabíveis a fim de que seja prestado
atendimento adequado a Sr. ANA LÚCIA SILVA CORREIA, com orientações à família sobre o tratamento ou terapias nas quais ela possa ser
incluída, no prazo de 15 (quinze) dias;
VII - designe-se audiência para oitiva do genitor da Sra. ANA LÚCIA SILVA CORREIA.
Nomeio a Assessora Ministerial Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários.
Publique-se e cumpra-se.
Luzilândia - PI, 04 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 32/2020 (000255-246/2020)
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, com o objetivo de acompanhar a execução do Projeto de
Testagem Rápida realizado pelo Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, através da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI).
Este Órgão Ministerial recebeu a notícia de que o Hospital Estadual Gerson Castelo Branco teria recebido 300 (trezentos) testes rápidos para
serem realizados na cidade de Luzilândia, para fins políticos.
Por sua vez, a Direção-Geral do Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, através do ofício nº 81/2020, informou a realização do Projeto de
Testagem Rápida realizado pelo hospital, através da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI).
Segundo o ofício, a SESAPI "disponibiliza testes rápidos para COVID-19 a profissionais que estão trabalhando e tendo contato direto com a
população em geral, visto que, de acordo com o Decreto Estadual Nº 18.902, de 23 de março de 2020, somente os serviços essenciais estarão
legalmente aptos para funcionar neste período de enfrentamento ao novo coranavírus".
Ao final, o hospital informou que o Projeto de Testagem Rápida realizaria 300 (trezentos) testes rápidos entre os profissionais dos serviços
essenciais, quais sejam, supermercados, profissionais de segurança pública, farmácias, postos de combustíveis, serviços de transportes, água e
gás.
Como diligência inicial, foi solicitado colaboração ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS sobre a presente demanda.
Em atenção à solicitação, o CAODS, através do Parecer nº 20/2020, sugeriu "o enfrentamento da temática pela via administrativa, preconizandose a atuação resolutiva do Ministério Público, que, no caso, poderá valer-se das seguintes diligências: 1- Expedição de Ofício à Direção do
Hospital de Luzilândia e à Secretaria Municipal de Saúde solicitando as seguintes informações: a) quantos testes foram recebidos pela SESAPI;
qual o tipo de teste? São testes recebidos do MS ou adquiridos pela Secretaria? b) o hospital adquiriu teste ? Quantos? c) Protocolo do hospital
que está sendo utilizado para utilização dos testes? Ex: somente profissionais de saúde, sintomáticos e assintomáticos? d) o hospital está
notificando o resultado de todos os testes diagnósticos de Covid-19, independentemente do resultado auferido, no sistema eSUS-VE:
https://notifica.saude.gov.br ? e) o hospital está notificando os casos confirmados ao município? ".
Assim, esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 191/2020 à Direção-Geral do aludido hospital solicitando as informações acima elencadas,
bem como o encaminhamento da cópia do Projeto de Testagem Rápida, contendo o seu objeto, o público atingido e quais os critérios
empregados para essa escolha.
Em resposta ao ofício, o Hospital Estadual Gerson Castelo Branco informou que a execução do Projeto de Testagem Rápida, em parceria com a
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Associação Comercial e Industrial de Luzilândia/PI, visou testar os agentes econômicos que lidam constantemente com o atendimento ao público.
Ademais, o hospital repassou as seguintes informações:
1) A cópia do Projeto de Testagem Rápida, contendo o seu objeto, o seu público atingido e os devidos critérios empregados para escolha do
público;
2) A Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI repassou a quantidade de 300 (trezentos) testes do Tipo IgM/IgG para a execução do referido
projeto, adquiridos pela Secretaria;
3) O hospital não adquiriu testes por conta própria;
4) O protocolo adotado pelo hospital para a execução do projeto foram os comerciantes locais, funcionários de farmácia, agência bancária
(destacou que os servidores da casa lotérica não compareceram ao ato), oficinas, postos de combustíveis, padarias, mototaxistas, dentre outros
serviços essenciais, tendo em vista o contato direito e contínuo com a população;
5) O hospital notifica a Secretaria Municipal de Saúde dos casos confirmados por meio da testagem rápida, o que não ocorreu até a data da
resposta, tendo em vista que os 284 (duzentos e oitenta e quatro) testes realizados foram negativos, ficando os 16 (dezesseis) para serem
realizados com os agentes e o delegado da Polícia Civil e a Equipe 04 da Polícia Militar.
Segundo a cópia do aludido projeto, o objetivo geral foi rastrear possíveis casos de Covid-19, no município de Luzilândia, em profissionais que
trabalham em serviços essenciais e que estão ligados diretamente às pessoas suspeitas.
Após, o hospital encaminhou o ofício nº 85/2020 com a lista de profissionais de saúde que fizeram o exame de testagem rápida para Coronavírus,
nos dias 16/05/2020 e 23/05/2020, afim de identificar casos assintomáticos e evitar a proliferação do vírus entre os colaboradores da Unidade de
Saúde.
É o relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
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."
A presente Notícia de Fato foi instaurada para acompanhar a execução do Projeto de Testagem Rápida realizado pelo Hospital Estadual Gerson
Castelo Branco, através da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI).
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, cumpre 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.
Conforme análise detida dos autos, o Hospital Estadual Gerson Castelo Branco encaminhou todas as informações solicitadas por este Órgão
Ministerial.
Assim, verifica-se que o objetivo geral do projeto supramencionado foi rastrear possíveis casos de Covid-19, no município de Luzilândia, em
profissionais que trabalham em serviços essenciais e que estão ligados diretamente às pessoas suspeitas, não estando em desacordo com a
recomendação das autoridades sanitárias vigentes.
Portanto, não vislumbro elementos de convicção mínimos para continuar com a presente investigação.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Deixo de cientificar do presente despacho de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 04 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

5.7. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14617
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Ref. Notícia de Fato nº 21/2019(SIMP nº 000029-111/2019)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado,no âmbito de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 127, caput, CF, 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;
CONSIDERANDOque o objeto do presente Procedimento Administrativo cuida da fiscalização das fundações inaptas, conforme relação enviada
pela Receita Federal.
CONSIDERANDOque, no dia 25/11/2019, deu-se início ao procedimento, com o acompanhamento do Ministério Público do Estado do Piauí,
através deste Promotor de Justiça que ora subscreve;
CONSIDERANDOque, foram enviados ofícios requisitando documentações para análise de prestação de contas das entidades.
CONSIDERANDO a necessidade de desmembrar tal procedimento administrativo a fim de melhor instruí-lo, no que se refere a análise de contas
de cada entidade.
RESOLVEARQUIVARo presente Procedimento Administrativo nos termos do 12º, Resolução nº 174/2017 do CNMP.
REGISTRE-SEnoSIMP. CUMPRA-SE. ARQUIVE-SE.Expedientes necessários.
Teresina(PI), 02 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JUNIOR
Promotor Substituto
25ªPromotoria de Justiça de Teresina
Portaria Nº 42/2020
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO e ADITIVO DE PORTARIA
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 42/2020 - SIMP 000064-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
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que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
8) a necessidade da regularização das pendências inerentes a Fundação Hilson Bona, a fim de dar continuidade ao pedido de extinção
administrativa da entidade.
9) a necessidade de retificar os exercícios financeiros para análise de prestação de contas, haja vista ter ocorrido a devida análise até o ano-base
2013.
10) não ter ocorrido análise da prestação de contas de 2014 a 2018.
RESOLVE: RETIFICAR e Procedimento Administrativo nº 19/2020 (SIMP nº 000064-111/2020), com o objetivo de dar prosseguimento à extinção
administrativa da FUNDAÇÃO HILSON BONA.
Desde logo, que:
seja enviado via carta postal com aviso de recebimento (AR) ou email, ofício requisitando documentação de prestação de contas da FUNDAÇÃO
HILSON BONA, referente aos exercícios financeiros de 2014 a 2018, bem como recomendação 04/2020 - NPC/MPPI, exarada no Procedimento
Administrativo nº 02/2020 - NPC/MPPI (SIMP 000019-339/2020).
Seja enviado ofício ao setor de perícias - Assistente Social do Ministério Público requisitando inspeção na entidade.
Após, sejam enviadas as documentações ao setor de perícias - Contabilidade.
seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 02 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JUNIOR
Promotor de Justiça Substituto
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP Nº 000059-111/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça em substituição da 25ª Promotoria de Justiça, Dr.
Antônio de Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do
Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis, procedimentos administrativos e
outras medidas pertinentes;
3) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
4) que, recebido o requerimento de intervenção ministerial por meio de petição remetida ao Núcleo das Promotorias Cíveis, a demanda foi
registrada no SIMP sob o número 000059-111/2020 e distribuída, por sorteio, para a respectiva promotoria de justiça sob atuação do membro que
esta subscreve.
Resolve, CONVERTER em Procedimento Administrativo nº 46/2020 (SIMP nº 000059-111/2020), visando à apuração dos fatos acima
mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo, que:
a) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
b) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
Teresina/PI, 03 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça em exercicio
25ª Promotoria de Justiça
PARECER
Procedimento Administrativo nº 25/2020 - NPC - SIMP nº 000046-339/2020
Assunto: Arquivar procedimento administrativo.
Os presentes autos foram instaurados através do Procedimento Administrativo nº 25/2020 - 25ªPJ, em 17/09/2020, na 25ª Promotoria de Justiça
de Teresina, tendo como objetivo analisar a prestação de contas da Fundação Joaquim Canuto Melo.
No dia 21/09/2020 foi expedida ofício requisitando documentações necessárias para analisar as contas da entidade, quanto aos anos de 2009 a
2018.
Entretanto, tal procedimento com tal finalidade já foi aberto pela 27ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Logo, o Ministério Público, através da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, no exercício de suas atribuições legais, vem informar o
arquivamento do Procedimento Administrativo 25/2020 -25ªPJ (SIMP 00046-339/2020).
Providências
Determino o arquivamento do Procedimento Administrativo n° 25/2020 - 25ªPJ, considerando a sua resolutividade.
Determino a expedição de ofício para dar ciência do arquivamento ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina, 03 de dezembro de 2020
Antônio de Moura Júnior
Promotor de Justiça Substituto
Portaria Nº 48/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 48/2020 - SIMP 000067-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
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1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
8) que estar disponível a entrega da documentação de 2019.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 48/2020 (SIMP nº 000067-111/2020), com o objetivo de averiguar as contas da
Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí - FUNPAPI, no período de 2018 e 2019.
Desde logo, que:
a) seja enviado ofício requisitando documentações
b) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando inspeção técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
c) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2018 e 2019.
d) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 02 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JUNIOR
Promotor de Justiça Substituto

5.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI14618
PORTARIA Nº 006/2020
PA- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, respondendo pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal n.º 8080/90, prega a "integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema";
CONSIDERANDO que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art.
227 da CF);
CONSIDERANDO que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." (Art. 5º da Lei nº
8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor." (Art. 18 da Lei nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente." (Art. 70 da Lei
nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável" (Art. 98, caput
e incisos I e II da Lei nº 8.69/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do CNMP, que Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia
de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que a tramitação nesta Promotoria de Justiça da Notícia de Fato nº 000493-081/2018, instaurada a partir da representação do
Conselho Tutelar nº 08/2018, em face de ROSANA MAIA ALVES, mãe do adolescente M. A. M. R., nascido em 01/02/2004, no qual informa a
situação de vulnerabilidade que está exposto o referido adolescente, por potencial omissão do regular exercício do poder familiar na direção de
sua educação, fazendo-o se envolver em atos infracionais assemelhados a furto;
RESOLVE:
CONVERTER EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato, SIMP n° 000493-081/2018, visando, apurar possível situação de
vulnerabilidade do adolescente M. A. M. R. (16 anos), filho da Sra. Rosana Maia Alves, no que tange à situação do menor no convívio familiar.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CAODIJ a instauração do presente PA;
Com cópia da representação do Conselho Tutelar nº 08/2018, solicite-se o Conselho Tutelar de Bom Jesus/PI relatório social acerca da atual
situação do adolescente M. A. M. R. (16 anos) em seu convívio familiar, além de coletar informações e documentos sobre o pai biológico do
adolescente, informando nome completo, endereço e número para contato, bem como potenciais testemunhas do relacionamento que resultou na
gravidez e nascimento do adolescente;
Com cópia da representação do Conselho Tutelar nº 08/2018, solicite-se o CREAS de Bom Jesus, informações atualizadas acerca do
acompanhamento psicológico do adolescente M. A. M. R. (16 anos).
Solicite-se a Secretaria de Assistência Social do município de Bom Jesus/PI, lista dos projetos sociais em atividade no município, especificando
as atividades desenvolvidas nos projetos, o público alvo, endereço e número para contato;
Realize-se pesquisa em PJe/THEMIS a fim de se averiguar eventual medida aplicada ao menor pelo suposto ato infracional mencionado nos
autos;
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Solicite-se a diretora da Unidade Escolar Centro Comunitário São José informações sobre a frequência escolar, notas e participação familiar
relativa ao adolescente M. A. M. R.
Nomeia-se como secretária do presente PA, JULIANA DA SILVA SANTOS, servidora efetiva do MP/PI;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
PORTARIA PATAC N° 001/2020
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que chegou ao conhecimento deste a agente ministerial via processo 0800763-97.2019.8.18.0042, a informação de que o município de Redenção
do Gurguéia/PI estaria deixando de nomear concursados aprovados no último certame, o que denota potencial descumprimento das obrigações
assumidas no TAC nº 01/2019;
RESOLVE:
Instaurar PATAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos que denotem o
cumprimento das obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP e publicação
no DOEMP;
remeta-se cópia digital da presente portaria ao CACOP;
Com remessa de cópia do TAC nº 001/2019, solicite-se ao Município de Redenção do Gurguéia, por sua PGM e Secretaria de Administração,
informações sobre o cumprimento das obrigações assumidas em sede de Termo de Ajustamento de Conduta;
nomeia-se como secretário do presente PA, JULIANA DA SILVA SANTOS, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo estabelecido, com ou sem resposta.
Bom Jesus/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
DECISÃO
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir de encaminhamento de
informação pela D. OGMP/PI de que o Sr. Prefeito Municipal de Redenção do Gurguéia/PI estaria
demolindo prédio público onde funciona a Unidade Básica de Saúde de Redenção do Gurguéia/PI
sem prévia autorização em PPA.
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir de encaminhamento de informação pela D. OGMP/PI de que o Sr. Prefeito Municipal de
Redenção do Gurguéia/PI estaria demolindo prédio público onde funciona a Unidade Básica de Saúde de Redenção do Gurguéia/PI sem prévia
autorização em PPA.
Com verificado em
Documento de ID: 3031691
, não há qualquer elemento de
prova mínimo a ensejar o início de uma apuração para o fato noticiado. Não se
informou
qual
unidade de saúde estaria sendo supostamente demolida sem autorização
legislativa.
Assim como não foi colacionado meios probatórios plausíveis para início da apuração
ministerial.
Com verificado em Documento de ID: 3031691, não há qualquer elemento de prova mínimo a ensejar o início de uma apuração para o fato
noticiado. Não se informou qual unidade de saúde estaria sendo supostamente demolida sem autorização legislativa. Assim como não foi
colacionado meios probatórios plausíveis para início da apuração ministerial.
ministerial.
ministerial.
A delimitação fática é demasiadamente genérica, vicissitude que objeta a atuação
A delimitação fática é demasiad
amente
genérica, vicissitude que objeta a atuação
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
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Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
Art. 4º 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. (Redação alterada
pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
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. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Se a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos
enseja o
arquivamento de notícia de fato
.N
ão há motivos para permitir sua instauração face à ausência
absoluta de tais elementos, tendo em vista que o dispositivo supra versa sobre
início de uma
apuração.
Se a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos, enseja o arquivamento de notícia de fato. Não há motivos para permitir sua
instauração face à ausência absoluta de tais elementos, tendo em vista que o dispositivo supra versa sobre início de uma apuração.
Tampouco há a possibilidade de intimação do noticiante para a
complementação da representação, tendo em vista o caráter sigiloso da mesma.
Tampouco há a possibilidade de intimação do noticiante para a complementação da representação, tendo em vista o caráter sigiloso da mesma.
Não se vislumbra, destarte, motivação para a instauração de notícia de
Não se vislumbra, destarte, motivação para a instauração de notícia de
fato.
fato.
Assim, pelos motivos expostos,
INDEFIRO
a instauração de notícia de fato,
Assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO a instauração de notícia de fato,
em face da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma
apuração.
em face da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração.
Publique-se em DOEMP.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao CSMP, bem como a D. OGMP/PI. Após, arquive-se, com
as baixas e registros necessários.
Comunique-se ao CSMP, bem como a D. OGMP/PI. Após, arquive-se, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
DECISÃO
Versa-se os autos a respeito de possível situação de vulnerabilidade sofridas pelos menores Renato Pacheco Amorim e Clarissa Pacheco
Amorim, no âmbito da residência da genitora, Grete Pacheco dos Santos. A situação foi narrada pelo pai dos menores, José Eudes Amorim.
O relatório do Conselho Tutelar de Bom Jesus-PI noticia que os menores residem com sua mãe na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO e
estariam passando férias escolares nesta cidade com seu genitor.
Por outro lado, tramitou nesta comarca processo de guarda ajuizado pelo genitor dos menores visando a guarda provisória dos filhos menores, o
qual foi declinado a competência deste juízo para o de Águas Lindas de Goiás-GO.
Veja-se o teor do dispositivo:
"Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo e declino da competência para processar e julgar o feito, assim o fazendo
com fulcro na súmula 383 do STJ e no artigo 147, incisos I e II do ECA, considerando-se válidos todos os atos processuais praticados até o
presente momento, em favor do Juízo de Direito da Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO." (Processo Judicial 0800017- 98.2020.8.18.0042 Comarca de Bom Jesus-PI).
Da mesma forma, tem-se notícias da tramitação na Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO pedido de busca e apreensão
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dos menores (Processo 5038484.56.2020.8.09.0168), distribuído pela Carta Precatória n. 0800184-18.2020.8.18.0042.
Verifica-se, portanto, que os fatos narrados já tiveram demanda ajuizada. Por outro lado, foi declinado atribuição da demanda judicial desta
comarca para a comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, razão pela qual a tramitação procedimental de demanda extrajudicial neste órgão
ministerial padece de atribuição, pois a residência dos infantes é em Águas Lindas de Goiás-GO.
Assim, pelos motivos acima expostos, declino de atribuição em favor da Promotoria de Justiça de Águas Lindas de Goiás-GO, pelo que
determino a remessa integral dos autos a este órgão ministerial para ciência e adoção das providências cabíveis.
Publique-se em DOEMPI, informando-se sobre o declínio ao noticiante, através do telefone disponibilizado no termo de declaração ao Id.
2525398.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
PORTARIA n.º 001/2020
ICP
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD
Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior, respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, no uso das
atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e as disposições das Leis
Orgânicas Nacional e Estadual do Ministério Público;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, norteadores da Administração Pública, pelos quais
os atos administrativos devem buscar a satisfação do interesse público, em detrimento dos interesses pessoais daqueles que temporariamente,
ocupam o Poder;
CONSIDERANDO que o vínculo familiar entre agentes públicos ocupantes de cargo de direção e assessoramento e ocupantes de cargo de
provimento em comissão ou de funções gratificadas é incompatível com o, conjunto de normas éticas abraçadas pela sociedade brasileira, as
quais estão albergadas pelo princípio constitucional da Moralidade Administrativa, sendo a sua prática denominada Nepotismo, repudiada pela
Constituição de 1988;
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/PI
E-mail:2pjbomjesus@mpmp.mp.br
CONSIDERANDO que a investidura de pessoas que detenham vínculo de parentesco com os mencionados agentes públicos em cargo de
provimento em comissão ou função de confiança revela favorecimento intolerável em face do princípio da impessoalidade;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade constitucional do concurso público é uma das regras mais importantes e conhecidas da nossa
Constituição, pois por meio dela se concretiza o ideal do regime democrático, ou seja, o de dar oportunidade iguais à todos os indivíduos que
desejam ingressar no serviço público, além de ser importante instrumento para a seleção dos mais capacitados para o exercício da função
pública.;
CONSIDERANDO que a prática do nepotismo relega critérios técnicos a segundo plano, levando o preenchimento de funções públicas de alta
relevância através da avaliação de vínculos de parentesco, importando em ofensa ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO a Súmula Vinculante n. 13, que assim dispõe: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública
direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal."
CONSIDERANDO o caput do art. 11 da LIA (Lei 8.429/92): "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente: (...)"
CONSIDERANDO o disposto nos art. 129, inc. III, da Constituição Federal; 1º, inc. IV, da Lei n. 7.347/1985 e 82, inc. I, do CDC, que conferem ao
Ministério Público legitimidade para a tutela de direitos difusos, dentre os quais se insere a defesa da probidade administrativa;
CONSIDERANDO que os fatos colhidos na NF 000382-081/2019, a qual constata-se a nomeação do advogado JORGE LEANDRO SENA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/PI
E-mail:2pjbomjesus@mpmp.mp.br
SANTOS, irmão do atual prefeito de Redenção do Gurgueia-PI - Ângelo Sena Santos, para o cargo de Procurador Geral-GNE, conforme Portaria
n° 48/2019, de 02 de setembro de 2019;
RESOLVE:
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando, exclusivamente, apurar e investigar possível prática de nepotismo no âmbito da
Administração Pública de Redenção do Gurgueia-PI, em específico a nomeação do Sr. JORGE LEANDRO SENA SANTOS, para o cargo de
Procurador Geral-GNE, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
Seja o feito integralmente digitalizado e inserido em SIMP, devendo passar a tramitar exclusivamente por meio eletrônico;
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMP e ao CACOP, mediante remessa de cópia digital da presente portaria;
Requisite ao Município de Redenção do Gurgueia -PI, através de sua PGM informações, em tabela nominal, acerca da quantidade de cargos
comissionados e funções de confiança, e os respectivos ocupantes, bem como cópias do respectivo instrumento normativo de criação/alteração;
Requisite-se ainda informações ao Município de Redenção do Gurgueia-PI sobre a quantidade de cargos de Procurador e/ou Assessor Jurídico,
criados no âmbito do município de Redenção do Gurgueia-PI, e os atuais ocupantes das funções, bem como cópias dos instrumentos normativos
de criação dos cargos;
Em pesquisa no DOM, junte-se a Lei Orçamentária Anual do Município de Redenção do Gurguéia/PI;
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/PI
E-mail:2pjbomjesus@mpmp.mp.br
Após o cumprimento das diligências, notifique-se o Município de Redenção do Gurguéia/PI, por seu prefeito, para que prestar informações sobre
os fatos tratados na exordial, bem como se possuem interesse em firmar TAC.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo estabelecido, com ou sem resposta, certificando-se.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/PI
E-mail:2pjbomjesus@mpmp.mp.br

5.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14619
SIMP 000959-310/2020
ASSUNTO: SUPOSTA IRREGULARIDADE EM ATOS REALIZADOS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça, por meio de aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp, relatando supostas
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irregularidades no concurso público 2020 do município de São João do Piauí.
Segundo a reclamação, o dia 17/11/2020, conforme previsto no cronograma/edital do certame, foi publicado uma lista com todos os candidatos
que fizeram 60% (sessenta por cento) da prova.
Já em 20/11/2020, a CONSEP, banca organizadora do concurso, publicou uma nova lista, que não estava prevista no cronograma e trazia os
candidatos que iriam participar da próxima fase.
Com isso, a denunciante e outras pessoas pugnam o direito a participação da próxima fase, dado o erro da instituição ao disponibilizar 02 (duas)
listas, sendo que uma delas não estava prevista no cronograma outrora estabelecido.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Vê-se que pela narrativa, que a resolutibilidade do problema aventado pela denunciante é de natureza particular, não gerando a participação do
Ministério Público para a solução do problema apresentado.
Primeiro, em análise ao edital juntado, o item 6.2. disciplina que para os cargos de nível superior serão aprovados os candidatos que atingirem o
percentual mínimo de 60%(sessenta por cento) do total de pontos da prova objetiva, acrescido dos Pontos da Prova de Títulos, cujo número final
de aprovação para todos os cargos será correspondente ao número de vagas ofertadas por cargo/lotação no edital, em ordem decrescente de
pontuação.
Neste contexto, a inteligência do item 3.6. é no sentido de que as prova de Títulos de que trata o item 3.1 será exclusivamente para os cargos de
nível superior e que forem classificados até três vezes o número de vagas.
Assim, em uma interpretação sistemática, não há, em primeira análise, irregularidade sobre a participação da fase de apresentação de provas e
títulos somente daqueles classificados que figuram na lista até três vezes o número de vagas, em razão da previsão em edital.
Dessa forma, possível direito dos demais classificados originados de possível erro da banca na divulgação de listas de resultados refere-se a
interesse individual daqueles classificados que não estão dentre o número de classificados previstos no edital e aptos a participarem da fase de
títulos e provas.
Trata-se claramente de interesso próprio dos envolvidos.
Assim sendo, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra-se previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Publique-se. Após arquive-se
São João do Piauí/PI, 3 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTORDE JUSTIÇA
INQUÉRITO CIVIL Nº 028/2020
SIMP 000841-310/2020
ASSUNTO: IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO
LAURENTINO. CELEBRAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
ACOMPANHAMENTO DAS CLÁUSULAS FIRMADAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado para apurar eventuais irregularidades ou não funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pedro Laurentino.
Após diligências, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta, cujos termos encontram-se insertos nos autos.
Eis o breve relatório. Passo a decidir.
Verifica-se que o atual Gestor do Município de Pedro Laurentino, juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente do mesmo município celebraram ajustamento de conduta, quanto à implantação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Esgotada, extrajudicialmente, as ações do Ministério Público na solução do problema apresentado nesta Promotoria, pela via de Inquérito Civil,
devendo ser instaurado procedimento administrativo para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta.
Friso que essa orientação foi reforçada em palestra promovida pelo CEAF com a participação de membros da Corregedoria do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Ressalte-se que eventual descumprimento não exonerá a Promotoria de Justiça de instaurar procedimento adequado para averiguar ilicitudes
que sobrevierem.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento.
SUBMETO a presente decisão de Promoção de Arquivamento da INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público.
Encaminhe-se cópia do Termo de Ajustamento de Conduta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da JuventudeCAODIJ, bem como cópia desta decisão.
Instaure-se PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhamento do fiel cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de
Ajustamento de Conduta, servindo esta decisão como móvel de sua instauração.
Extraia-se cópia do Termo de Ajustamento de Conduta para que se colacione ao PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a ser instaurado.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí/PI, 4 de dezembro de 2020.
{Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTORDE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 097/2019
SIMP 000216-310/2019
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E GUARDA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada, após conversão da Notícia de Fato nº 040/2019, visando acompanhar a situação
de possível vulnerabilidade da adolescente A. K. R. S. e seu filho.
Solicitado informações ao CRAS de São João do Piauí, este apresentou estudo social que dormita em ID. 32045716.
O estudo técnico rechaçou situação de vulnerabilidade do menor H. P. R. de M. e de sua mãe, a adolescente A. K. R. S., conforme trecho abaixo:
Diante do que foi averiguado no ambiente família podemos afirmar que o menor H.P. se encontra inserido em um ambiente de convivência
harmônico e seguro, tão necessário para o seu desenvolvimento intelectual, afetivo e social que refletirá em toda sua vida como pessoa
humana[...]
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Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa do relatório do CRAS de São João do Piauí, a adolescente A. K. R. S. e seu filho H. P. R. de M. moram juntos, com os pais
da adolescente, e em ambiente harmônico, seguro, necessário a subsistência dos menores e com a existência de laço afetivo.
Verifica-se, assim, a inexistência de situação de vulnerabilidade. Com isso, o arquivamento é medida que se impõe.
Noutro ponto, entendemos que o objeto em análise tem natureza criminal, em razão de suposto ato infracional de estupro de vulnerável,
conforme estudo social do CRAS, em que relata que a adolescente A. K. R. S. engravidou aos 13 (treze) anos de idade do adolescente L. F. R de
M., razão pela qual ser necessário levar ao conhecimento da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da ausência de irregularidade no
âmbito civil.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ.
Seja encaminhado cópia integral dos autos para a 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, para conhecimento e adoção das medidas
cabíveis.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 031/2020
SIMP 000261-310/2020
Objeto: SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO NO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após Reclamação (nº309/2020), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí,
em que encaminhou denúncia enviada através de aplicativo do "MP Cidadão", relatando suposta existência de contratações irregulares e possível
prática de nepotismo por parte do Prefeito Municipal de João Costa Piauí/PI.
Com isso, solicitado informações e documentações ao Município de João Costa, este respondeu prestando os esclarecimentos e apresentando
os documentos solicitados (IDs. 31902675 e 31902800)
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, retira-se dos documentos encaminhados pelo município (relação de comissionados contratados, folhas de
pagamento e cópia de portarias nomeações), em primeira análise, que não se vislumbra prática de nepotismo e contratações irregulares nos
termos da denúncia presente em ID. 31204038.
Cabe destacar que, quanto as nomeações de familiares do prefeito do município, Gílson Castro de Assis, em diversos cargos da Administração
Pública, o objeto já foi alvo de procedimento nesta Promotoria de Justiça (Inquérito Civil Público nº 074/2018), o que resultou no ajuizamento de
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (nepotismo), que tramita na Vara Única da Comarca de São João do Piauí sob o número
0800440-70.2020.8.18.0135.
Nos demais casos não foi verificado irregularidade. Não há comprovação de que os contratados possuam parentesco com o Prefeito municipal ou
outro agente público que faça incidir a Súmula Vinculante nº 13 do STF.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada e pelo o objeto já ter sido alvo de procedimento e ajuizamento de ação judicial, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I e § 4º, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, bem como por envolver denúncia anônima, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para
efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí,7 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 019/2020
SIMP 000558-310/2020
Objeto: PRESTAÇÃO E CONTAS - 2014 - ILICITUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Investigado: GILSON CASTRO DE ASSIS
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração de conduta improba do Prefeito Municipal
de João Costa no exercício financeiro de 2014 - Sr. Gilson Castro de Assis -, sobre a realização de despesas com ausência de procedimento
licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, ocasionadas
no Município de João Costa/PI no ano 2014.
Constatou-se que durante o exercício de 2014, o investigado, juntamente com os Secretários, à época, o Sr. Elvídio Agostinho de Castro e a Sra.
Margareth Castro de Assis, sem atenderem ao devido processo de dispensa e inexigibilidade, bem como os demais regramentos licitatórios,
realizaram a contratação de empresas para serviços na construção e ampliação da rede de abastecimento de água; contratação do serviço de
assessoria e consultoria contábil; contratação de serviços nas festividades; contratação de serviços de consultoria de gestão pública.
Em razão disso, foi promovida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080094209.2020.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
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Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Encaminhe-se cópia integral deste procedimento à Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento e adoção das medidas que entender
cabíveis na órbita criminal;
6) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 7 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

5.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI14622
Inquérito Civil Público nº 05/2018 - SIMP nº 000169-201/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público em tramitação nesta Promotoria de Justiça visando a adoção, por parte do Município de Alvorada do
Gurgueia/PI, de iniciativas para fins de implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de aplicação de medidas socioeducativas
em meio aberto.
Com efeito, compete aos Municípios, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, no que tange à matéria ora ventilada:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo
respectivo Estado; II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano
Estadual; III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto; IV - editar normas
complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo; V - cadastrar-se no
Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à
atualização do Sistema; e VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao
atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada
medida socioeducativa em meio aberto.
Insta frisar que o objetivo do SINASE, em resumo, é a efetiva implementação de uma política pública especificamente destinada ao atendimento
de adolescentes autores de ato infracional e suas respectivas famílias, de cunho eminentemente intersetorial, que ofereça alternativas de
abordagem e atendimento junto aos mais diversos órgãos.
Nesse diapasão, a deliberação e controle do SINASE compete aos Conselhos Direitos da Criança e do Adolescente, nos mais diversos níveis,
sendo precípuo lembrar que estes são órgãos públicos, de composição mista (Inter setorial e interdisciplinar), plural e paritária entre
representantes do Governo e dos diversos segmentos da sociedade.
Os órgãos públicos corresponsáveis pela implementação das ações, programas e serviços correspondentes ao SINASE já estão, naturalmente,
integrando os Conselhos de Direitos e, portanto, devem indicar representantes para formar uma "comissão intersetorial" encarregada de elaborar
o esboço do "Plano de Atendimento Socioeducativo", que será posteriormente submetido à análise e aprovação daquele.
No âmbito local, fora identificada a necessidade urgente da implementação de tais programas socioeducativos, bem como da ampliação e
adequação de outros serviços públicos, programas de atendimento, ações e estruturas de governo, de modo a permitir o atendimento rápido e
eficaz de adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas famílias.
No Município de Alvorada do Gurgueia/PI, a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática
infracional, assim como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado
e mesmo inviabilizado os encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas
detectados, com prejuízo direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda
sociedade.
Por força da citada Resolução nº 119/2006 do CONANDA e normas correlatas, é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias em meio aberto,
correspondentes às medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV,
da Lei nº 8.069/90, cabendo aos Estados (entes federados), a implementação dos programas correspondentes às medidas socioeducativas
privativas de liberdades relacionadas no art. 112, incisos V e VI, do mesmo Diploma Legal, bem como prestar o devido auxílio para que os
municípios implementem as medidas socioeducativos em meio aberto.
A criação e manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da rede
municipal de proteção infantojuvenil, destinada a lhes proporcionar a devida proteção integral, na forma do disposto no art. 1º da Lei nº 8.069/90.
Desta feita, fora expedido ofícios encaminhados ao Prefeito do Município de Alvorada do Gurgueia (fls. 16/17), Secretária de Assistência Social
(fls. 18/19) e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alvorada do Gurgueia (fls. 20/21), requisitando
informações.
Às fls. 23, consta resposta encaminhada pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando que o
Município de Alvorada do Gurgueia ainda não elaborou o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
Decorrido o prazo para atendimento das requisições, sem que houvesse resposta aos ofícios 21/2018 e 22/2018, foi determinada, através do
despacho de fls. 25, a reiteração da requisição constante no ofício de fls. 16/17 e fls. 18/19 e a notificação do Prefeito do Município de Alvorada
do Gurgueia, da Secretária de Assistência Social e da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alvorada
do Gurgueia para comparecerem à Promotoria de Justiça para tratar da elaboração do referido plano.
Ofício expedido às fls. 26/28 ao Prefeito do Município de Alvorada do Gurgueia requisitando informações sobre o referido plano, bem como
Mandado de Notificação para comparecimento às fls. 29.
Ofício expedido às fls. 30/31 à Assistente Social do Município de Alvorada do Gurgueia requisitando informações sobre o referido plano, bem
como Mandado de Notificação para comparecimento às fls. 32.
Mandado de Notificação para comparecimento às fls. 33.
A audiência não se realizou em virtude do não comparecimento das partes fls. 34.
Respostas aos Mandados de Notificação às fls. 35-40.
Conclusão fls. 41
Termo de visto em correição (fls. 42).
Despacho às fls. 43 determinando expedição de notificação ao Prefeito Municipal, ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
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ao Adolescente e à Secretária de Assistência Social para comparecerem no dia 03 de abril de 2019, às 09h0Omin, para tratar da elaboração do
referido plano.
Termo de Audiência (fls. 46/47), ocasião em que foram fornecidas cópias de sugestão de atuação das etapas para a elaboração do Plano
redigidas pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ (fls. 37/39), bem como modelo de Decreto para criação
da comissão, como forma de auxiliar e subsidiar os trabalhos da municipalidade. Ao final, estabeleceu-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o
Município e o CMDCA informem as medidas tomadas para a elaboração do referido plano.
Despacho de prorrogação do prazo de investigação do presente procedimento às fls. 50.
Resposta encaminhada pelo Município informando as medidas tomadas para elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (fls.
54).
Juntada do decreto nº 10, de 17 de abril de 2019 (fls. 55-56).
Conclusão (fls. 57).
Despacho às fls. 58 determinando a expedição de Recomendação Administrativa.
Recomendação Administrativa nº 16/2019 (fls. 59-63).
Ofícios nºs 120/2019, 121/2019 e 122/2019 encaminhando a Recomendação Administrativa para cumprimento (fls. 67, 68 e 69).
Certidão às fls. 73 onde consta a informação de que o Presidente do CMDCA não teria recebido o ofício nº 120/2019 e Recomendação
Administrativa nº 16/2019. Foi certificado o reenvio do ofício e da Recomendação Administrativa.
Termo de visto em correição (fls. 74).
Certidão às fls. 76 informando ausência de resposta acerca do cumprimento da Recomendação nº 16/2019.
Conclusão (fls. 77).
Despacho de Prorrogação do Prazo de investigação do procedimento às fls. 78. No referido despacho, foi determinado a expedição de ofício
acerca do cumprimento da Recomendação nº 16/2019, expedição de ofício ao Sr. Francinaldo Moreira Cardoso, Presidente do CMDCA, à Sra.
Luíza da Costa Leal Oliveira, Secretária de Assistência Social e ao Sr. Luiz Ribeiro Martins, Prefeito, requisitando informações, no prazo de 15
dias, sobre a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Alvorada do Gurgueia-PI.
Ofícios às fls. 81, 82 e 83, reiterando requisição de informação sobre a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo,
encaminhados à Secretária de Assistência Social, ao Prefeito e ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
ambos do município de Alvorada do Gurgueia-PI.
Às fls. 87 deste Inquérito Civil, consta ofício 019/2020 enviado pelo Prefeito Municipal de Alvorada, encaminhando a Lei nº 281/2019, que instituiu
o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, com a cópia do referido Plano (fls. 97-99).
É o relatório.
Portanto, ao compulsar os autos, percebe-se que a finalidade almejada pelo Parquet Estadual quando da instauração deste procedimento foi
alcançada, restando provado a criação, pelo Município de Alvorada do Gurgueia, da Lei do SIMASE (Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo) e do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo referentes ao acompanhamento de menores em conflito com a lei para
aplicação das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, incorrendo a hipótese em vertente no
preceito legal esculpido no art. 10 da Resolução nº 23/2007, oriunda do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista o teor do dispositivo
ora colacionado:
"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. §1º. Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de
arquivamento, deverão ser remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva
cientificação pessoal dos interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no
órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados." - grifos nossos.
Diante do exposto, alcançada a finalidade a que se propôs o presente procedimento, mediante provocação do Ministério Público, inclusive com
expedição de Recomendação, DETERMINO o arquivamento do presente Inquérito Civil Público.
Após tecer um estudo sobre a matéria ventilada no presente inquérito civil público, dou-o por concluído e o submeto, com a devida vênia, à
apreciação do Colendo Conselho Superior do Ministério Público para os fins de controle finalístico.
Remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público para fins controle acerca do arquivamento promovido.
Publique-se. Cumpra-se.
Registre-se no SIMP.
Cristino Castro-PI, 03 de dezembro de 2020
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos

5.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI14623
Notícia de Fato nº 25/2019 - SIMP nº 000816-293/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada para apurar situação descrita no termo de declarações prestadas pela requerente, Sra. Ana Lúcia
Moreno, contendo a informação de que fora determinada a suspensão do pagamento do benefício "Bolsa Família" em seu nome de forma
indevida.
Termo de declarações juntado às fls. 04/05.
Cópia dos extratos que mostram a informação da suspensão do pagamento do benefício bolsa família à requerente nos meses de julho e agosto
de 2019, à f. 11.
Cópia dos extratos que mostram a informação de que o pagamento do benefício bolsa família à requerente foi cancelado nos meses de
setembro, outubro e novembro do ano de 2019, bem como o mês de janeiro do ano de 2020, às fls. 13/19.
No dia 20 de fevereiro de 2020, a requerente compareceu a esta Promotoria de Justiça, trazendo os comprovantes de saque no dia 27.01.2020
do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), valor referente ao mês de janeiro de 2020; o saque no dia de 04.02.2020 do valor de R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais), valor referente aos meses de setembro e outubro de 2019 e o saque no dia 19.02.2020 do valor de R$ 170,00 (cento
e setenta reais), valor referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme documentos à f. 27.
Por fim, ainda na data de 20 de fevereiro de 2020, a requerente se comprometeu a retornar a esta Promotoria no mês de março para informar se
os pagamentos dos meses anteriores a setembro do ano de 2019 e os meses de novembro e dezembro também de 2019 foram efetuados.
Porém, com a Pandemia, os trabalhos presenciais da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos/PI foram suspensos, tendo os servidores
ficado sob o regime de teletrabalho, ressaltando que os canais de comunicação com os servidores desta Promotoria foram deixados afixados na
porta do fórum.
Ademais, mesmo com a volta gradual dos trabalhos presenciais, até a presente data a requerente não retornou à Promotoria de Justiça para
informar sobre os pagamentos pendentes do benefício bolsa família e nem entrou em contato por nenhum dos canais de comunicação
disponibilizados na porta do Fórum.
Atesta-se através da certidão de f. 32 que foram realizadas reiteradas tentativas de comunicação com a requerente, através de ligação telefônica
em 02 (dois) números que esta disponibilizou em seu termo de declaração, porém, sem sucesso.
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É o relatório.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o benefício outrora suspenso não mais se encontra nessa condição, tendo a noticiante informado que
voltou a recebê-lo, inclusive houve o pagamento de algumas parcelas atrasadas, o que demonstra que a situação já se resolveu.
Ante o exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento com base no art. 4º, I da Resolução nº 174/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a noticiante acerca desta decisão pelos meios disponíveis, inclusive com a publicação desta no Diário Oficial do MPPI, nos termos
do art. 4º, §1º da Resolução nº 174/2017 - CNMP.
Em caso de recurso, remeta-se ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 4º, §3º da Resolução nº 174, de 4 de julho de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, caso não haja reconsideração da decisão.
Arquive-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Proceda-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 02 de dezembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

5.12. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14625
INQUÉRITO CIVIL 16/2018
SIMP Nº 000122-019/2016
OBJETO: APURAR IRREGULARIDADE NOS PAGAMENTOS INDEVIDOS DE REMUNERAÇÃO A FRANCISCO DONATO LINHARES DE
ARAÚJO FILHO (CHICO FILHO), APÓS SUA EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR-GERAL DA EMATER-PI.
TERMO DE ARQUIVAMENTO
Tratam os autos de Inquérito Civil Público instaurado no âmbito desta 35ª Promotoria de Justiça, em 03 de dezembro de 2018, cujo objeto cingese a apurar irregularidade nos pagamentos indevidos a FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO (CHICO FILHO), após sua
exoneração do cargo de Diretor-Geral da EMATER-PI.
O Inquérito Civil em epígrafe tem como supedâneo o Procedimento Preparatório nº 08/2016. No curso deste procedimento, requisitou-se ao
Secretário de Estado de Administração e Previdência cópias dos atos de nomeação e exoneração do Sr. Francisco Donato Linhares de Araújo
Filho, para o cargo de Diretor-Geral da EMATER-PI, além de cópias dos comprovantes de pagamentos feitos ao referido servidor.
Constatou-se então, que ocorreram pagamentos indevidos, totalizando R$338.519,92 (trezentos e trinta e oito mil reais e noventa e dois
centavos). Daí fora oficiada a Procuradoria Geral do Estado, que informou já ter ajuizado execução do título nº 16/2018 em desfavor do senhor
FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO (CHICO FILHO).
É o relatório. Segue o arquivamento.
Consoante depreende-se da sinopse acima, infere-se que o possível ajuizamento de uma Ação de Improbidade já estaria prescrito, uma vez que
foi exonerado em 2011. E quanto ao ressarcimento ao erário, a Procuradoria Geral do Estado ajuizou execução do título nº 16/2018 em desfavor
do senhor FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO (CHICO FILHO).
Assim, tendo em vista que as diligências adotadas no curso deste procedimento não fomentam a propositura de eventual ação civil, conforme os
documentos capitulados nos autos, entende este órgão ministerial pelo arquivamento do feito e, bem assim, o seu encaminhamento ao Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público- CSMP, para, caso entenda necessário homologue o presente termo de arquivamento em consonância
com o artigo 10 da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 02 de dezembro de 2020
FERNADO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

5.13. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14626
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 027/2020
Procedimento Preparatório nº 000218-172/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA de Teresina (PI), representado pela Promotora
de Justiça em exercício, in fine assinada, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual 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 "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 30, I, da Lei n° 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129,II);
CONSIDERANDO que a garantia de um meio ambiente equilibrado, mínimo necessário para a vida de qualquer indivíduo, contribui, de forma
imediata, para a eficácia do princípio basilar do texto constitucional de 1988, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que a Avenida Frei Serafim concentra testemunho histórico-cultural da cidade de Teresina e, por isso, reveste-se de
importância sentimental para a população;
CONSIDERANDO a preocupação com o acervo arquitetônico e cultural desta Capital;
CONSIDERANDO que o meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico possui proteção
legal, inclusive por meio da Carta Magna em seu art. 216;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade em seu art. 2º, inciso I, estabelece que a política urbana objetiva o ordenamento do pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis, assim entendidas aquelas onde são
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desempenhadas os direitos urbanísticos básicos: habitar, trabalhar, circular no espaço urbano e recrear-se de corpo e espírito;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 3.563, que em seu art. 1º criou Zonas de Preservação Ambiental e institui normas de
proteção dos bens de valor cultural, conferindo proteção a Avenida Frei Serafim;
CONSIDERANDO que tramita no âmbito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública a Ação Civil Pública ajuizada por esta Promotoria de Justiça,
sob o nº 0027199-65.2015.8.18.0140, em face do Município de Teresina e do Estado do Piauí, no qual fora deferida liminar a fim de determinar
aos réus a suspensão das obras de intervenção urbanística na Avenida Frei Serafim;
CONSIDERANDO que, em comunhão com a CF, a Lei Orgânica do Município de Teresina referenda o exposto em seu artigo 227 e, antes,
aponta no Inciso I do artigo 184 que o Plano Diretor será o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Poder Público Municipal
fixando "os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção
do patrimônio ambiental natural e artificial e o interesse da coletividade";
CONSIDERANDO que aos 23 dias do mês de novembro de 2020, esta Promotora de Justiça realizou diligências, in loco, junto à SDU/CentroNorte, acompanhada da assessoria ministerial, oportunidade em que constatou, por meio do Superintendente Carlos Augusto Daniel Júnior e da
Gerente de Urbanismo Cenira Torres, que não houve licenciamento para a realização da obra referente ao monumento em homenagem ao
Ex. Governador Alberto Silva;
CONSIDERANDO, ainda, o teor do Relatório de Vistoria nº 85/2020 exarado pela Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos deste
Ministério Público, no qual concluiu que "(...) a execução irregular do monumento alusivo ao Sr. Alberto Tavares Silva no canteiro central do
mesmo logradouro, em completa inobservância aos termos do Processo nº 0027199-65.2015.8.18.0140, instaurado pela Justiça do Estado
do Piauí, que explicita medidas cautelares e proibitivas de quaisquer intervenções sem autorização prévia judicial no canteiro central do
logradouro Frei Serafim, sejam de ordem urbanística, arquitetônica e paisagística.";
CONSIDERANDO o que enuncia a Lei Complementar Municipal nº 4729/2015, a qual dispõe sobre o Código de Obras e Edificações de Teresina,
disciplinando os procedimentos relativos às obras de construção civil no município de Teresina estabelecendo que:
"Art. 3º No Município de Teresina, as obras particulares ou pública, de construção ou reconstrução, de qualquer espécie, acréscimos, reformas,
demolições; obras ou serviços nos logradouros públicos, em sua superfície, subterrâneos ou aéreos - rebaixamento de meios-fios, sutamento em
vias, abertura de gárgulas para o escoamento de águas pluviais sob os passeios; aterros ou cortes, canalização de cursos d'água ou execução
de qualquer obra nas margens de recursos hídricos, só podem ser executadas com prévia licença da Prefeitura Municipal";
CONSIDERANDO que o Município de Teresina é corresponsável pela preservação, conservação e gestão dos bens culturais protegidos por lei
municipal por toda a extensão do logradouro Frei Serafim, incluindo-se o passeio central, por encontrarem-se circunscritos em zonas de
preservação ambiental;
CONSIDERANDO, portanto, que quaisquer intervenções que alterem ou modifiquem esses bens e seu entorno devem ter anuência dos órgãos
competentes e observância a casos específicos sob demanda judicial como é o caso do canteiro central do logradouro Frei Serafim;
CONSIDERANDO também ser imprescindível observância à Lei Federal nº 9605/1998 que estabelece como crime contra o ordenamento urbano
e o patrimônio cultural quaisquer ações que incorram em:
"Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de
seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a concedida;
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico,
artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em
desacordo com a concedida.";
CONSIDERANDO, ainda, ser da competência da SDU Centro-Norte, em razão do Artigo 5º do Decreto Municipal nº 14567/2014:
"XXII - monitorar os espaços livres e edificados, bem como os monumentos artísticos e paisagísticos, que compõem o acervo do patrimônio
histórico e artístico da Cidade;
XXVI - verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as obras que não estiverem providas de competente autorização ou
que estejam em desacordo com o autorizado";
CONSIDERANDO, além disso, que Lei Complementar Municipal nº 5355/2019, em seu artigo 4º, atribui competência exclusiva à SDU/CentroNorte para regular processos de licenciamento ambiental no âmbito de intervenções em bens patrimoniais protegidos, in verbis:
§ 1º Fica atribuída, exclusivamente à Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU-Centro/Norte, a competência de formular e
implementar políticas públicas para a preservação do Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico do Município de Teresina;
§ 2º Fica criada, no âmbito da SDU-Centro/Norte, a Chefia de Divisão de Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico do Município de Teresina DPAP, com as seguintes atribuições:
I - identificar, localizar, caracterizar e reconhecer os bens de natureza histórica e material (edificado e paisagístico) do Município de Teresina;
II - definir, em conjunto com a comunidade, os instrumentos administrativos apropriados à promoção da preservação patrimonial;
III - resguardar, salvaguardar ou tutelar os bens reconhecidos como de interesse patrimonial;
IV - adotar procedimentos, parâmetros e sistema de gestão regulamentadores que assegurem a preservação dos bens patrimoniais protegidos;
V - autorizar ou permitir intervenções, explorações científicas e movimentações temporárias de bens patrimoniais protegidos;
VI - regular processos de Licenciamento Ambiental quando se tratar de intervenções em bens patrimoniais protegidos;
VII - coletivizar informações e conteúdos referentes aos bens de interesse patrimonial;
VIII - promover atividades de Educação Patrimonial;
CONSIDERANDO, ademais,que aLei Municipal nº 5481/2019, a qual dispõe acerca do Plano Diretor de Teresina, regra que:
Art. 93. Os projetos de intervenção nas: Zonas Especiais de Interesse Cultural, Zonas Especiais de Interesse Institucional, Zonas Especiais para
Projetos de Urbanização, com exceção daqueles que se caracterizarem como reforma sem adição de área construída e impermeabilizada,
deverão ser analisados previamente pela Comissão Técnica Multidisciplinar e aprovados pela Câmara Técnica específica do Conselho
da Cidade.(grifo nosso) [...]
Art. 124. Na ZEIC Central 2, na área integrante do Anexo 6.4.1, deve ser mantido o desenho (grifo nosso), a implantação e a arborização
originais.4 Parágrafo único. Qualquer intervenção de natureza física nesta área, salvo aquelas necessárias à manutenção das suas
características originais, está condicionada ao prévio parecer favorável da plenária do Conselho da Cidade, a aprovação do órgão
municipal competente e só pode ser realizada após decreto do Prefeito Municipal (grifo nosso).
CONSIDERANDO a perícia realizada pela Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, resultando
no Parecer Técnico nº 69/2020, no qual esclarece que "o conceito de desenho urbano citado no Artigo 124 do PDOT refere-se não somente ao
plano e projeto, à forma e função, mas sobretudo às características da paisagem urbana e variações morfológicas que esta carrega. Deste modo,
desenho urbano não deve ser reduzido à representação gráfica do e no plano, limites e fronteiras espaciais ou de elementos, aniquilando a
epistemologia do termo à associação literal do verbete 'desenho'."
CONSIDERANDO que, desta feita, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 24ª Promotoria de Justiça, zelar e intervir na
preservação do meio ambiente, bem como requerer aos órgãos responsáveis ativa atuação concernente a proteção do patrimônio ambiental da
cidade de Teresina/PI;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro/Norte, que
proceda com a demolição IMEDIATA do monumento erguido em homenagem ao Ex Governador Alberto Silva, localizado na Av. Frei Serafim,
tendo em vista a sua irregularidade em virtude da ausência de licenciamento para a sua execução.
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REQUISITA seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento desta, sobre o
acatamento dos termos desta recomendação, para os fins legais.
DETERMINA, em caráter de urgência, à Secretaria desta Promotoria de Justiça oficie ao(s) recomendado(s), dando-lhe ciência da presente
Recomendação e, após os registros de praxe, publique-se, comunicando esta recomendação à Secretaria do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí.
ADVERTIR ao Recomendado os seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o destinatário
quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 02 de Dezembro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 24ªPJ/Teresina
Meio Ambiente e Urbanismo

5.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14627
Procedimento Administrativo n.º 28/2020
SIMP: 000166-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 28/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
49/2020, com objetivo de acompanhar e fiscalizar o manuseio de cadáveres com óbitos suspeitos ou confirmados por Covid-19 e o descarte dos
respectivos tecidos humanos retirados, líquidos corpóreos e material infectante diverso no município de São João da Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 16/2020, destinada à Secretaria de Saúde do referido município,
tendo por objeto medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos, descarte de resíduos, transporte
de corpos, velórios e sepultamento.
Em resposta, a Secretaria de Saúde informou, por meio do ofício n.º 079/2020 (ID n.º 31474259), que acatou de forma integral os termos da
referida recomendação, encaminhando, ainda, publicação da referida recomendação no Diário dos Municípios - DOM (ID n.º 31926925).
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o município acatou de forma integral a recomendação n.º 16/2020 e vem adotando as providências
necessárias. Ademais, ressalta-se que, durante a tramitação do procedimento, não houve constatação de irregularidades.
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), 03 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 17/2020
SIMP: 000090-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N.º 161/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem art. 127, caput e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições legais do art. 201, incisos V e VII, da Lei Federal n.º 8.069/90, bem como art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º, caput, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO A Lei Federal n.º 11.738/08, que instituiu o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica trouxe
previsões quanto à duração semanal do trabalho, estabelecendo, entre outras providências, que a composição desse período deve obedecer "o
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos" (§ 4.º do art. 2.º);
CONSIDERANDO que, do teor do referido dispositivo legal, foi firmado o entendimento de que a restante da jornada, isto é, 1/3 (um terço) da
carga horária, deverá ser destinada a atividades extraclasse, as quais devem atender à finalidade prevista na Lei n.º 9.394/96, denominada Lei de
Diretrizes e Bases a Educação Nacional, que estabelece, em seu art. 67, inciso V, que "os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho";
CONSIDERANDO que a Resolução n.º 2/2009, do Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica - CNE/CEB, que,
em seu art. 4.º, inciso VII, reafirmou a orientação já existente quanto ao período reservado para as atividades extraclasse, denominado "horasatividades", que será destinado às atividades de preparação de aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a
comunidade e formação continuada;
CONSIDERANDO, outrossim, que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/1996), aos estudantes da educação
básica, deve ser garantido o total anual de 800 horas relógio de aulas, independente da duração de cada uma delas, a divisão da jornada em
horas-aulas causaria um efeito financeiro extremamente pesado na folha de pagamentos dos entes públicos, haja vista a necessidade de
adequar o quadro de profissionais ao número de aulas, com a contratação de outros professores para suprir a lacuna ocasionada pela
implementação da lei, o que é inadmissível, já que têm que cumprir a jornada semanal, com base na hora relógio;
CONSIDERANDO A Nota Técnica n.º 003/2016/CAODEC/MPPI e o Processo TC/019540/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução n.º
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a Secretária de Educação do município de São João da Fronteira, LUCIANA DA COSTA LIMA, que em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e acima referidas, cumpra de forma integral as recomendações contidas no Processo
TC/019540/2019 do TCE e Nota Técnica n.º 0003/2016/CAODEC/MMPI e, havendo resistência por parte dos servidores, que seja instaurado
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Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução n.º 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação
adequada e imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 07 de dezembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 29/2020
SIMP: 000481-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 128/2019 e posteriormente convertido em Procedimento
Preparatório n.º 29/2020, por meio da Portaria n.º 131/2020 (ID n.º 31760768), com o objetivo de investigar suposto acúmulo ilegal de cargos
públicos do Sr. Daniel de Sousa Lima, em afronta ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
O presente procedimento originou-se a partir do ofício n.º 179/2019 (fls. 04/09), oriundo do Conselho Municipal de Saúde de São José do Divino,
o qual solicitava informações quanto a legalidade da acumulação de cargos de dentista e vereador de Daniel de Sousa Lima.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se os ofícios n.º 662/2019 (fl. 13) e n.º 663/2019 (fl. 14) solicitando ao
Prefeito do município de São José do Divino e Presidente da Câmara de Vereadores de São José do Divino, respectivamente, documentação
comprobatória de todos os pagamentos efetuados ao investigado.
Em resposta, por meio do ofício n.º 091/2020 (fls. 16/54), a Câmara de Vereadores encaminhou a documentação solicitada.
Através do ofício n.º 23/2020 (fls. 64/292) o município também encaminhou a documentação solicitada pelo Ministério Público.
Considerando os elementos informativos colhidos, foi agendada audiência extrajudicial com o investigado, conforme despacho de fl. 293 retro,
para esclarecimento dos fatos, a qual não ocorreu na data designada devido a pandemia do coronavírus.
Posteriormente, designou-se o dia 09/09/2020 para a realização da audiência extrajudicial por videoconferência (ID n.º 31763450), a qual foi
devidamente realizada, conforme ata de audiência que encontra-se no ID n.º 31844032.
Durante a audiência restou constatado que em que pese o investigado acumular as funções de dentista e vereador, não há incompatibilidade
e/ou colidência de horários, eis que, as sessões no Parlamento são realizadas nas três primeiras terças-feiras de cada mês, não prejudicando os
atendimentos odontológicos realizados pelo investigado no município de São José do Divino.
É o relatório.
A situação funcional do servidor público que passa a desempenhar mandato eletivo é tratada com especificidade pelo art. 38, inciso III, da
Constituição Federal, que estabelece as soluções em relação à acumulação de cargos, empregos ou funções com os cargos de vereador,
vejamos:
Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
De acordo com a regra estatuída pelo artigo 38, inciso III, da Constituição Federal, o servidor público no exercício de mandato eletivo de vereador
que demonstrar a compatibilidade de horários entre as duas ocupações públicas perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo. Essa é a regra, que permite ao servidor público o exercício da vereança sem que tenha de se afastar de seu
respectivo cargo, possibilitando, ainda, que cumule a remuneração de ambos, desde que comprove a compatibilidade de horários para que
nenhuma das funções públicas venha a ser desatendida.
Após análise dos autos, depreende-se que a acumulação de cargos de Daniel de Sousa Lima encontra-se amparada pelo art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal, uma vez que o investigado não possui função administrativa, tampouco assume a Presidência da Câmara. Ademais, há
compatibilidade de horários das funções por ele exercidas, conforme demonstrado em audiência extrajudicial.
Não havendo fundamento para a propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no âmbito da competência do Órgão
Ministerial 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 29/2020.
Notifique-se o noticiante da presente decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 02 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 39/2020
SIMP: 000184-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 43/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
60/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante o período
da pandemia da COVID-19 no município de Piracuruca.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 27/2020 (ID n.º 31222978), destinada à Secretaria de Assistência
Social de Piracuruca, tendo por objeto medidas a serem observadas quanto ao funcionamento e oferta dos serviços, segurança, prevenção e
redução do risco de transmissão da COVID—19.
Em resposta, a Secretaria de Assistência Social informou, por meio do ofício n.º 54/2020 (ID n.º 31330555), que, em observância aos termos da
referida recomendação, reduziu o horário de funcionamento dos serviços, suspendeu as atividades coletivas, adotou trabalho remoto, continuou a
ofertar atendimento técnico com agendamento prévio, bem como que todos os colaboradores receberam e fazem uso de EPI's durante o horário
de trabalho.
É o breve relatório.
Diante do exposto, considerando a expedição da Recomendação Ministerial n.º 27/2020, bem como a adoção das providências necessárias por
parte do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.
Ademais, durante todo o trâmite do presente procedimento não forma constatadas quaisquer irregularidades.
Ainda, a Constituição Federal concebeu os municípios como entes federativos, dotando-os de autonomia, autogoverno e auto-organização.
Desse modo, compete ao município, dispor sobre o funcionamento administrativo de seus órgãos integrantes, inclusive em tempos de crise como
a que ora se vislumbra. Diante disso, permanece a competência do Poder Executivo Municipal para dispor do horário de funcionamento dos
órgãos da municipalidade.
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.
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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), 22 de outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

5.15. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14628
PORTARIA Nº 40/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
nos artigos 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar,
atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Sussuapara-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no Município de Sussuapara-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como
crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Sussuapara-PI, com a adoção das seguintes medidas:
registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
expedir Recomendação ao Município de Sussuapara-PI.
Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
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Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018 SIMP: 000075-088/2018
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. IRREGULARIDADES NO SETOR DE FRIOS, CARNES E
PEIXES E DEMAIS PRODUTOS SOB REFRIGERAÇÃO NO SUPERMERCADO DULAR II, EM PICOS/PI. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO.
ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade. Investigação e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de PA - Procedimento Administrativo, instaurado a partir de relatório técnico sanitário de inspeção realizada pela DEVISA no
supermercado DULAR II, em Picos, o qual relatou, em síntese, irregularidades no setor de frios do estabelecimento comercial, bem como a
existência de produtos, com prazo de validade expirado, sendo expostos à venda.
Os fatos são datados de 11 de dezembro de 2017, tendo o presente feito sido instaurado em abril de 2018.
Solicitou-se ao supermercado Dular II que se manifestasse acerca da notícia, informando quais medidas adotadas para sanar o problema retro
mencionado. Em resposta, a empresa informou que a câmara fria do estabelecimento havia sido reformada, e que a responsabilidade pelos
produtos com prazo de validade ultrapassado expostos à venda era dos promotores de
vendas, os quais já haviam sido advertidos acerca do comportamento negligente.
Posteriormente foi encaminhado ofício à Vigilância Sanitária, requisitando a realização de inspeção in loco no estabelecimento supra, para fins de
verificação da conformidade das informações trazidas pela requerida com a realidade fática.
Em resposta à requisição ministerial, o órgão informou que a empresa Dular II havia adquirido uma nova câmara fria, contando com duas no
momento. Ademais, alegou o regular funcionamento das câmaras frias, além da organização e conservação adequada dos produtos expostos à
venda e em prateleiras externas.
Feito 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.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
No caso em apreço, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento.
Segundo relatório de inspeção sanitária realizado pela
DEVISA:
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos
palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI, encaminhando cópia da mesma ao CSMP via Athenas.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Picos (PI), 19 de março de 2020.
Cleandro Moura
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
RECOMENDAÇÃO Nº 65/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/7ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PICOS-PI, por seu representante 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 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 (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de aferir a utilização irregular
de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Paquetá-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Paquetá-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no Município de Paquetá-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma,
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aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Página 56

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 771 Disponibilização: Segunda-feira, 7 de Dezembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 8 de Dezembro de 2020

Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela
Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função
socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
menos consciência dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de
estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Paquetá-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das
seguintes providências:
apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
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<>encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de leiordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional sedepicos@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar que a secretaria deste Órgão Ministerial encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Picos/PI, 03 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PORTARIA Nº 33/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
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nos artigos 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar,
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Paquetá-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no Município de Paquetá-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Paquetá-PI, com a adoção das seguintes medidas:
<>registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais; expedir ofício
às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente,
confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente; expedir Recomendação ao Município de Paquetá-PI. Adotadas
as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

5.16. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14629
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal para apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput do CP), tendo como indiciado
EDGAR FEITOSA ALENCAR.
É um sucinto relatório. Passo a decidir. Apregoa o art. 28-A do CPP que:
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Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Maurício Gomes de Souza Promotor de Justiça
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§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Considerando que o investigado foi condenado, no bojo ação penal de nº 0003073-81.2015.8.18.0032, conforme sentença em anexo, além de
condenação, confirmada pelo TJ-PI, consoante sentença e acórdão anexos, proferida no processo nº 0001265-70.2017.8.18.0032, NEGO ao réu
EDGAR VELOSO DE ALENCAR oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, bem como proposta de suspensão condicional do
processo, por se tratar de agente reincidente e que demonstra habitualidade criminosa.
Notifique-se o réu EDGAR VELOSO DE ALENCAR para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação
em DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do
CPP e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão por EDGAR VELOSO DE ALENCAR, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das
promotorias de Picos/PI,
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Maurício Gomes de Souza Promotor de Justiça
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quanto ao trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e
assinatura eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Empós, devolvam-se os autos ao juízo da 5ª Vara da Comarca de Picos para prosseguimento da Ação.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente ANPP, MARIA ALICE DE MEDEIROS TAVARES, servidora do MP/PI, ou quem por esta for
designado em delegação. Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, 11 de setembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Maurício Gomes de Souza Promotor de Justiça
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5.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14631
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020
PORTARIA 003/2020
Objeto: acompanhar o cumprimento do Acordo de Não-Persecução Penal nº 003/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, respondendo pela 1ª Promotoria
de Justiça de Piracuruca, no exercício de suas atribuições constitucionais e institucionais, especialmente com esteio nos arts. 127, caput, 129, I,
da Carta da República, e art. 8º, I e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017 (Regulamenta a instauração e o trâmite de Notícias de Fato e de
Procedimentos Administrativos) e:
CONSIDERANDO que o artigo 127, caput, da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO outras formas de resolução de conflitos, como a disposta na Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional da Justiça
referente à Justiça Restaurativa que inaugura modelo processual diverso do proposto no Código de Processo Penal, mitigando, de determinada
forma, o princípio da obrigatoriedade da ação penal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, bem como art. 18 da Resolução nº 181/2017 CNMP (que disciplina o
Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público), alterada pela Resolução nº 183/2017 do mesmo egrégio Conselho, que regulamenta
o Acordo de Não-Persecução Penal nos "delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento";
CONSIDERANDO que nos autos da Notícia de Fato nº 000040-084/2020, esta Promotoria de Justiça firmou Acordo de Não-Persecução Penal
com ELTOMÁRIO LUSTOSA DE SOUSA, investigado pela prática do delito encartado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
CONSIDERANDO que o art. 8º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, estabelece que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; [...] IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que no caso de acordo de não persecução penal firmado nos autos de inquérito policial, faz-se necessário a instauração de
Procedimento Administrativo - PA, para acompanhamento do efetivo cumprimento dos termos estabelecidos;
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RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 003/2020, com a finalidade de acompanhar o cumprimento do Acordo de Não-Persecução
Penal nº 003/2020, firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de Corrente e o Sr. Eltomário Lustosa de Sousa, determinando, assim, as seguintes
diligências:
1 - Remeta-se, via e-mail, cópia desta portaria para o CSMP/PI, CAOCRIM, e para a devida publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
Após, devolva-se os autos ao gabinete para acompanhamento no Sistema Themis Web, sobre a evolução do pedido formulado pelo Ministério
Público.
Expedientes necessários.
Corrente/PI, 06 de outubro de 2020.
LUCIANO LOPES SALES
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Avelino Lopes

5.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI14632
PORTARIA N. 25/2020
O Promotor de Justiça EDUARDO PALÁCIO ROCHA, substituto da Promotoria de Justiça de Fronteiras, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o art. 5º, §2º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, no qual há expressa menção sobre a realização
de correição interna nas promotorias de justiça, no mês de fevereiro de cada ano;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a tramitação de todos as demandas judicializadas pela PJ de Fronteiras, bem como o
cumprimento efetivo das recomendações expedidas e termos de ajuste realizados por esse órgão;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e promover a regular tramitação dos procedimentos extrajudiciais em andamento nessa PJ de
Fronteiras;
CONSIDERANDO que o representante do parquet em respondência por esta PJ se encontrava de férias no mês de Fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que em Março de 2020 teve início a pandemia.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 03 de Dezembro de 2020, às 10h, na sala da Promotoria de Justiça de Fronteiras, para início dos trabalhos da
CORREIÇÃO neste Órgão, que compreenderá o período de 1º ao 16 de Dezembro de 2020, no horário das 08 às 14h.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça EDUARDO PALÁCIO ROCHA, auxiliado pelos assessores PAULA
RAYANE DE SOUSA ALENCAR e MATEUS RODRIGUES SOUSA CARVALHO. Serão realizados nas dependências da Promotoria de
Fronteiras e abrangem a atividade deste Órgão no último ano.
Art. 3º. A presente Correição será autuada e instruída com a ata de instalação dos trabalhos assinada pelo promotor, servidores e demais
presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos presentes.
Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público serão formalmente comunicados da realização da
Correição e receberão cópia do relatório conclusivo dos trabalhos.
Art. 4º. Durante o período de Correição será fixada na porta da Promotoria de Justiça a informação da realização da correição e destacado o
recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - prestar informações sobre a estrutura física e de pessoal da PJ Fronteiras;
II - compilar dados e examinar ofícios, arquivos, memorandos, pastas, livros e outros documentos existentes na PJ Fronteiras;
II - examinar e promover a regular tramitação de todos os procedimentos extrajudiciais em andamento na PJ Fronteiras;
III - detectar as recomendações expedidas e termos de ajuste realizados para acompanhar suas execuções e efetivo cumprimento;
IV- peticionar nos processos ajuizados pela PJ Fronteiras;
V - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
VI - elaborar relatório conclusivo e circunstanciado da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços da 3ª PJ Picos durante a correição.
Art. 5º. As questões omissas serão decididas pelo Promotor de Justiça em respondência pela PJ de Fronteiras.
Publique-se. Registre-se. Autue-se. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 03 de Dezembro de 2020.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

5.19. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14633
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 007/2020/26ªPJ
A Exma. Sra. Dra. Everângela Araújo Barros Parente, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o Sr. ANTÔNIO FRANCISCO DE ALMEIDA NETO, brasileiro, nascido em 18/06/1987, filho
de Adriene Lúcia Delfino de Almeida e Antônio Francisco de Almeida Filho, residente e domiciliado na Rua 04, n.º 120, Vila Jerusalém, TeresinaPI, a fim de que compareça à 26ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, localizada na Av. Lindolfo Monteiro, 911, CEP 64049-440, Fátima
(Telefone: (86) 3216-4550/(86) 98151-3178), no dia 09/12/2020, às 10h00, munido de documentos pessoais, Certidões de Antecedentes
Criminais oriundas da Justiça Estadual e Federal, bem como do Juizado Especial Criminal e comprovante de residência, devidamente
acompanhado por advogado constituído ou Defensor Público, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos
Autos n.º 0001742-55.2020.8.18.0140, referentes ao Inquérito Policial n.º 1.450/13ºDP/2020, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal[1]. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado na data e horário informados será considerado como recusa ao Acordo de Não
Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de
Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 04 de Dezembro de 2020.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça
[1] 1Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.

5.20. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14634
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PORTARIA N. 38/2020
PORTARIA N. 38/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 000001-090/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 000001-090/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo

Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da

Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do

Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê

que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar

e garantindo-lhes o direito à vida.";
Considerando que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.";
Considerando as normas da Lei n. 10.741/2003, que instituiu o

Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade

igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
Considerando as normas da Lei n. 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que,

disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo, tornou

obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art.

9º);
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
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Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução,

o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: "I
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta

celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou

instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;

IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF n. SIMP n.
Considerando o despacho exarado nos autos da NF n. SIMP n.
00001-090/2020;
00001-090/2020;
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP
n. 00001-090/2020, cujo objeto é a defesa dos direitos e interesses individuais

indisponíveis do idoso Raimundo Nonato de Sousa, com qualificação nos autos, o

qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério

Público, por meio de Maria Ana de Jesus e Raimundo Nonato de Sousa, estaria em

situação de risco, necessitando de curador, pretendendo os noticiantes que o encargo

da curatela seja exercido por José Raimundo de Sousa, filho do idoso, determinando

as seguintes diligências:
00001-090/2020, cujo objeto é a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis do idoso Raimundo Nonato de Sousa, com qualificação
nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de Maria Ana de Jesus e
Raimundo Nonato de Sousa, estaria em situação de risco, necessitando de curador, pretendendo os noticiantes que o encargo da curatela seja
exercido por José Raimundo de Sousa, filho do idoso, determinando as seguintes diligências:
1) registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
Educação e Cidadania (CAODEC)
encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento;
3) afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no Diário

Oficial do MPPI;
afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no Diário Oficial do MPPI;
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4) cumpra-se o despacho retro.
cumpra-se o despacho retro.
Picos, 16 de setembro de 2020.

Antônio César Gonçalves Barbosa

Promotor de Justiça
Picos, 16 de setembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
PA n. 08/2020 - SIMP n. 000772-090/2019 INTERESSADO(A): MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa com deficiência mental Marcos
Vinícius de Souza, com qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público,
por meio da Secretaria de Direito Humanos da Presidência da República e da Ouvidoria do MPPI, estaria em situação de risco e vulnerabilidade,
em decorrência de agressão física e violência institucional no estabelecimento prisional onde se encontra preso (Penitenciária José de Deus
Barros, em Picos). Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a pessoa em destaque está na condição noticiada
e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
De início, foi encaminhada a notícia da suposta agressão física e violência institucional à 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por possuir a
atribuição para o controle externo da atividade policial e a realização de inspeção mensal na Penitenciária de Picos, onde deve ser prestada ao
preso assistência material e à saúde, por força do art. 11 da LEP.
Em sequência, o DD. Promotor de Justiça da 6ª Promotoria de Picos informou que instaurou a Notícia de Fato SIMP n. 000481-093/2019, com o
mesmo objeto deste feito. Disse que, após a adoção das providências cabíveis, constatou a ausência de elementos probatórios que lastreassem
qualquer medida, sendo ouvido o preso e sua avó. Continuou dizendo que os encaminhamentos relativos à internação provisória do apenado já
estão sendo tratados no incidente de insanidade mental em curso, no bojo de ação judicial que corre pela 4ª Vara da Comarca de Picos
(processo
n. 0000451-87.2019.8.18.0032). Assevera que todas as medidas cabíveis no sentido de resguardar a integridade física, mental e a dignidade do
detento Marcos Vinicius foram adotadas, conforme informações contidas em anexo - despacho de Arquivamento da Notícia de Fato - ID
31263948. O fato narrado não restou demonstrado.
Nesse contexto, não há que se falar em justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos
causados aos interesses de pessoa com deficiência.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por o procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no DOEMPPI.
Após os registros de praxe, arquive-se. Picos, 20 de julho de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
PORTARIA N. 29/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 001098-361/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.";
Considerando as normas da Lei n. 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF n. SIMP n.
001098-361/2019;
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP
001098-361/2019, cujo objeto é a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa Maria Valéria da Rocha, com
qualificação nos autos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de Francisco
Inácio de Sousa, estaria em situação de risco, sofrendo agressões por ação dos familiares Bonifácio Inácio de Sousa e Maria Nascimento, seus
filhos, determinando as seguintes diligências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento;
afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se;
cumpra-se o despacho retro.
Picos, 11 de agosto de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça

5.21. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14636
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NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 41/2020
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 000025-004/2020 NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000025-004/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso IV, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos e operações bancárias;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal afirma que é dever do Estado a promoção, na forma da lei, da defesa do
consumidor;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a efetiva reparação de danos morais e patrimoniais causados, nos termos do art. 6º, VI do
Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que o art. 3º, § 2º do CDC conceitua serviço como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, incluindo as de natureza bancária, financeira e de crédito;
CONSIDERANDO que o art. 39, V do CDC veda ao fornecedor a exigência de vantagem manifestamente excessiva;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 4.549, divulgada pelo Banco Central, determina que não é obrigatório o parcelamento da dívida
decorrente de cartão de crédito, o qual deve decorrer do interesse do consumidor;
CONSIDERANDO que o STJ já decidiu que "há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e
fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse [...]"
CONSIDERANDO que as lojas C&A não apresentaram resposta aos ofícios enviados;
CONSIDERANDO o transcurso do prazo da notícia de fato e a possibilidade de conversão em procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000025-004/2020 no Procedimento Administrativo nº 000025-004/2020, na forma do artigo 9º, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de apurar suposta cobrança indevida por parte dos
fornecedores, bem como hipotética inserção injustificada do consumidor em Cadastros Restritivos de Crédito, determinando as seguintes
diligências iniciais:
a) Expedição de novo ofício às lojas C&A reiterando os anteriormente enviados;
b) Expedição de novo ofício ao banco Bradescard requisitando:
b.1) o envio ao consumidor de seu histórico de informações de pagamento, o qual, segundo ele, fora anteriormente negado;
b.2) a anexação de documentos que atestem a conformidade do "Parcelado Fácil" com as normas que dispõem acerca do crédito rotativo
constantes na Resolução nº 4.549, do Banco Central.
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

5.22. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR14637
NF 000694-308/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente do não cumprimento de requisição ministerial e atentado a lei de acesso
à informação pública, em tese, perpetrado pelos prefeitos municipais de Campo Maior e Nossa Senhora de Nazaré, bem como pelos respectivos
presidentes de Câmara de Vereadores, nos autos do PA nº 002/2020.000008-223/2020.
Juntou-se cópia integral do mencionado procedimento. É um sucinto relatório.
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.
Inconteste que a inércia dolosa no atendimento às requisições ministeriais configura conduta grave, criminosa e ímproba. A própria Constituição
da República elegeu o Ministério Público como "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), para isso conferindo ao Parquet os
instrumentos necessários, entre os quais requisitar informações e documentos para instruir os procedimentos de sua
etência.
Observou-se, entretanto, não estar demonstrado nos autos que os destinatários dos expedientes requisitórios tiveram ciência inequívoca do que
lhes foi requisitado, com vistas à configuração do elemento subjetivo dolo, necessário para o enquadramento de conduta como ímproba, nos
termos do art. 11, da Lei nº 8.429/92, bem como à caracterização do crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPB.
Ora, conforme certidão vista no doc. ID 3029524, não há informações sequer se os gestores municipais dos Poderes Executivo e Legislativo de
Campo Maior/PI e Nossa Senhora de Nazaré/PI receberam os expedientes encaminhados via e-mail, bem como não restou demonstrado nos
autos qualquer outra tentativa de cientificar mencionados gestores quanto ao teor das requisições expedidas, ainda que por instrumentos
diversos de comunicação.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º 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.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promoção da medida judicial cabível, INDEFIRO
a instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
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Determino ainda o encaminhamento da presente decisão ao Diretor de Sede das PJs de Campo Maior para que promova a competente e
necessária orientação da SU/Campo Maior quanto ao efetivo e integral cumprimento do Ato PGJ n.º 931/2019.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.

5.23. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14638
Procedimento Administrativo nº 10/2018 - SIMP nº 000041-003/2018
DECISÃO
O Procedimento Administrativo em análise foi instaurado por esta Promotoria de Justiça para acompanhar o cumprimento do TAC nº 10/2018
firmado nos autos do Procedimento Preparatório nº 09/2017, que foi instaurado a fim de apurar a ocorrência de possíveis irregularidades
sanitárias e descumprimento da Portaria nº 146 do INMETRO pela panificadora Pão de Trigo (EMV Resende - CNPJ nº 00.342.722/0004-77).
No referido instrumento, a empresa comprometeu-se a se adequar às normas sanitárias vigentes, bem como a obtenção de Alvará de
Funcionamento do Município de Teresina-PI.
O procedimento foi prorrogado em algumas oportunidades considerando que o representante da empresa alegou dificuldades para conseguir
cumprir o acordado no TAC nº 10/2018.
Na data de 23/11/2020, o representante da empresa encaminhou o Alvará de Localização e Funcionamento da empresa expedido pelo Município
de Teresina-PI.
É o relatório.
Da análise dos autos conclui-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do feito, pois verifica-se que a empresa cumpriu os
termos do TAC nº 10/2018, adequando-se às medidas sanitárias vigentes e tendo obtido o Alvará de Localização e Funcionamento.
Destarte, considerando o exposto e o que prevê o art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina o
arquivamento dos procedimentos administrativos no órgão de origem, determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento extrajudicial.
Expeçam-se ofícios para a Panificadora Pão de Trigo, bem como publique-se a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí.
Por fim, conforme o art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, encaminhe-se cópia da presente Decisão para
ciência ao Conselho Superior do Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 30 de novembro de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

5.24. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14639
PORTARIA N° 004/2020
PIC - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, bem como na
Resolução CNMP nº 181/2017 e Resolução CPJ/PI nº 010/2018, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
a assinatura do Termo de Fomento nº 004/2016, celebrado pelo município de Campo Maior, representado pelo então prefeito Paulo Cesar de
Sousa Martins, e a Associação dos Moradores do Povoado a União Faz a Força São Joaquim, tendo como objeto o repasse de recursos
financeiros para manter em funcionamento classes de educação de jovens e adultos, conforme ID 31872177, pactuação que teria se dado em
desacordo às formalidades legais;
que referida pactuação estava condicionada ao cumprimento de diversas obrigações por parte do município, como o acompanhamento e
fiscalização da execução da parceria, emissão de relatório técnico de monitoramento e avaliação, elaboração de parecer conclusivo sobre a
prestação de contas; bem como por parte da pessoa jurídica beneficiada, como a comprovação da aplicação dos recursos repassados,
comprovação de despesas por meio de notas fiscais;
que não obstante tenha a parceria sido firmada para o repasse de recursos para manter em funcionamento classes de educação de jovens e
adultos, sua vigência foi apenas de 02(dois) meses;
que, conforme extrato de publicação do Termo de Fomento nº 04/2016, a fundamentação de sua celebração foi a Lei nº 8.666/93, não aplicável à
parcerias de entes do terceiro setor com a Administração Pública, por expressa disposição do art. 84, Lei nº 13.019/2014;
que a celebração de termo de fomento pela Administração Pública deve ser precedida de procedimento de manifestação de manifestação de
interesse social e, em regra, de chamamento público, cuja ausência deverá ser justificada pelo administrador (art. 32 da Lei nº 13.019/2014);
que a não realização das formalidades legais estabelecidas na Lei nº 13.019/2014 pode configurar indevida aplicação de rendas e verbas
públicas, conduta que, a princípio, se amolda ao tipo do art. 1ª, II, III e V, do Decreto-Lei nº 201/67;
que referida notícia é grave e merece maior averiguação antes das providências cabíveis.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, tendo em mira
a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas
documentais poderão servir para justa causa de ação penal, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, encaminhando-se cópia desta portaria à PGJ/PI via Athenas;
Requisite-se à Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior cópia integral do Processo Administrativo nº 0001.0791/2016-1, que ensejou a
assinatura do Termo de Fomento nº 004/2016;
Realize-se pesquisa em SAGRES com vistas a se aferir pagamentos realizados pelo Município de Campo Maior à Associação dos Moradores do
Povoado a União Faz a Força São Joaquim (CNPJ: 00.778.930/000170) nos anos de 2016 e 2017;
Solicite-se à Caixa Econômica Federal extrato de transferência de recursos da conta do município de Campo Maior à conta: Agência 0616, Conta
Corrente nº 87847-3, em tese pertencente à referida associação, nos anos de 2016 e 2017;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente PIC, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora do MP; e,
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI
Maurício Gomes de Souza
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Promotor de Justiça

5.25. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO-PI14642
PORTARIA INAUGURAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 037/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do seu representante na Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso- PI, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições e embasar outras atividades não sujeitas a Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o procedimento de transição governamental para o quadriênio 2021-2024 nos municípios de
ELESBÃO VELOSO, FRANCINÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE, TANQUE DO PIAUÍ E BARRA D'ALCÂNTARA, sendo medida de prudência a
constituição de COMISSÕES MUNICIPAIS DE TRANSIÇÃO nos termos da Lei Estadual 6.253/2012;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual acima mencionada que trata das EQUIPES DE TRANSIÇÃO estabelece que é facultada a constituição de
EQUIPE DE TRANSIÇÃO pelo(a) PREFEITO(A) ou pelo CANDIDATO ELEITO, conforme dicção do art. 1º do mencionado diploma legal;
CONSIDERANDO que a equipe, pois, deve ser constituída pelo próprio candidato eleito que, via ofício, deve comunicar ao Município de sua
constituição e, nos termos do art. 2º, §2º da Lei Estadual que, daí em diante, em nome da equipe, deverá passar a promover as solicitações de
informações que entender relevantes, sendo de observância compulsória a remessa dos dados e até mesmo prestar apoio técnico e
administrativo, se assim for solicitado pela comissão constituída através de seu Coordenador;
CONSIDERANDO que o art. 7º, I da Instrução Normativa nº 01/2012 do TCE/PI prevê que os membros da equipe de transição serão indicados
pelo candidato eleito e terão pleno acesso às informações necessárias a execução de suas atribuições;
CONSIDERANDO que a indicação de membros que constituam a Comissão de Transição pelos Municípios, serve também para a finalidade de
fornecer todas as informações necessárias à elaboração da prestação de contas do município, relativa ao último ano do mandato do Prefeito
Municipal, para que a mesma ocorra em estrita observância às disposições legais que regem a matéria e no prazo previsto na Constituição do
Estado do Piauí, conforme texto do ato infralegal do TCE acima mencionado, in literis:
Art. 7º. Os membros da equipe de transição serão indicados pelo candidato eleito e terão pleno acesso às informações necessárias a execução
de suas atribuições.
§ 1º. Para o atendimento do disposto no inciso IV do art. 5º, o Prefeito Municipal deverá indicar membros para compor a equipe de transição.
Art. 5º. A equipe de transição, de que trata o art. 1º, tem por objetivo:
IV - fornecer todas as informações necessárias a elaboração da prestação de contas do município, relativa ao último ano do mandato do Prefeito
Municipal, para que a mesma ocorra em estrita observância às disposições legais que regem a matéria e no prazo previsto na Constituição do
Estado do Piauí.
CONSIDERANDO que deve o gestor eleito observar os passos previstos na Instrução Normativa nº 01/2012 do TCE-PI, designando os membros
da Comissão de Transição, comunicando o gestor em exercício quanto à constituição e composição da comissão e solicitando a indicação de
membro por parte de cada Município, para o fim de fornecer todas as informações necessárias a elaboração da prestação de contas do
município, relativa ao último ano do mandato do Prefeito Municipal, para que a mesma ocorra em estrita observância às disposições legais que
regem a matéria e no prazo previsto na Constituição do Estado do Piauí.
CONSIDERANDO que, pela leitura, a contrariu sensu, da Instrução Normativa nº 01/2012 do TCE-PI, a partir do art. 7º, §1º, todas as demais
atribuições da COMISSÃO DE TRANSIÇÃO independem de qualquer indicação de membro pelo ente público, quais sejam:
A) Inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Municipal;
B) solicitar e acompanhar a execução dos atos de gestão necessários a continuidade dos serviços públicos de competência do município,
acompanhando, dentre outros, os seguintes procedimentos: I - a realização dos processos licitatórios necessários a contração, no início do
exercício financeiro seguinte: a) de serviços de transporte de alunos; b) de serviços locação de veículos; c) de serviços de limpeza pública; d) do
fornecimento de peças para veículos; e) do fornecimento de combustíveis e lubrificantes; f) do fornecimento de medicamentos.
C) Prestação de contas dos recursos federais e estaduais recebidos em virtude de convênio e outros instrumentos congêneres;
D) Cadastro e inscrição do município em programas e projetos promovidos pelo governo federal ou estadual;
E) Realização do inventário dos bens patrimoniais do município;
F) Preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito Municipal, a serem editados imediatamente após a posse;
CONSIDERANDO que, nesse sentido, além das mencionadas medidas por parte do gestor eleito, imprescindível a observância da comunicação
ao Controlador Interno que, obrigatoriamente deverá acompanhar os trabalhos na dicção do art. 7º, §2º do ato do TCE/PI;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público acompanhar a constituição e funcionamento da EQUIPE DE TRANSIÇÃO, mas não pode o
Parquet se substituir aos protagonistas do procedimento no atual estágio, senão cobrar que a disciplina prevista na Lei Estadual 6.253/2012 e na
Instrução Normativa nº 01/2012 do TCE-PI sejam observadas;
RESOLVE, na forma do art. 8º, II e IV da Res. 174 do CNMP, instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 37/2020, com o fito de
acompanhar a transição governamental nos municípios de ELESBÃO VELOSO, FRANCINÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE, TANQUE DO
PIAUÍ E BARRA D'ALCÂNTARA, ocasião em que DETERMINO:
a) Registre-se no SIMP;
b) Como providência preliminar, expeça-se ofício aos gestores eleitos dos municípios de ELESBÃO VELOSO, FRANCINÓPOLIS, VÁRZEA
GRANDE, TANQUE DO PIAUÍ E BARRA D'ALCÂNTARA para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhem cópia do documento que constitui a
EQUIPE DE TRANSIÇÃO, devendo indicar nominalmente todos os seus componentes, bem como para que remetam cópia do ofício direcionado
ao ente público a ser transicionado (com recibo), e dos documentos referentes à comunicação da instauração da Comissão de Transição ao
CONTROLADOR INTERNO;
c) Publique-se a presente PORTARIA no DOEMP;
d) Comunique-se ao CACOP com envio da presente PORTARIA;
e) Nomeio a assessora de Promotoria Larissa Maria Soares Martins para secretariar o feito.
Cumpra-se as providências e, após o prazo supramencionado, volte-me concluso com ou sem resposta.
Elesbão Veloso/PI, 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotor de Justiça

5.26. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14643
PORTARIA Nº 148/2020 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de Arraial, cujo objeto é a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas públicas, na área da educação,
necessárias para o aumento do IDEB no Município Compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
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no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República estatui que a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a garantia dos mesmos, bem como promover
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a necessidade de o Município Compromissário adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamentos ao Plano Nacional
de Educação (PNE), notadamente a Meta 7;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129 e III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de Arraial, cujo objeto é a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas públicas, na área da
educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município Compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, DETERMINANDO, desde
já, as seguintes providências:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODEC/MPPI e ao CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 02 de dezembro de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 149/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de
merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regulam o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129 e III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do
oferecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da
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multa em caso de descumprimento injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ/MPPI, CAODEC/PI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 06 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 150/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando execução de políticas públicas, na área de educação,
necessárias para a garantia do direito à Educação Infantil, com ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da préescola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, bem como outras providências, sem
prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008); CONSIDERANDO o disposto no
artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
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Com fundamento nos arts. 37, 127, 129 e III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando execução de políticas públicas, na área de
educação, necessárias para a garantia do direito à Educação Infantil, com ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da
pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, bem como outras providências, sem
prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado, conforme o caso, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ/MPPI, CAODEC/PI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 06 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 151/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o
Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações necessárias para o saneamento das irregularidades
existentes no Matadouro Público Municipal, notadamente, para adequá-lo às normas sanitárias e ambientais, sem prejuízo da execução
forçada da multa em caso de descumprimento injustificado bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias,
conforme o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção da coletividade;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, que tem como finalidade acompanhar e fiscalizar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre o Ministério Público Estadual e o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações necessárias para o
saneamento das irregularidades existentes no Matadouro Público Municipal, notadamente, para adequá-lo às normas sanitárias e
ambientais, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias, conforme o caso, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos (TAC), registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI,
ao CAOMA/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 06 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 152/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a possível violação aos direitos fundamentais da idosa JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, bem como garantir que seja
incluída na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da
Administração Pública e da dignidade da pessoa humana.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 230 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, e art. 36, IV, "a" e "c" da Lei
Complementar Estadual n° 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo, conforme o caso,
instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos do idoso; (arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal e art. 74, I, da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso)
CONSIDERANDO que constitui obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
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prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; (art. 3º, do Estatuto do Idoso)
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida; (art. 230, da Constituição Federal)
CONSIDERANDO que os filhos maiores têm o dever constitucional de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade; (art. 230, da
Constituição Federal)
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que toda pessoa deve ser protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos da lei;
CONSIDERANDO o expediente encaminhado pelo Município de Floriano - SEMDAS, dando conta de que os sobrinhos da idosa referida querem
obrigá-la a cuidar da irmã, MARIA VITÓRIA, também idosa e acamada, mesmo sem a mesma ter as condições necessárias para tal;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127, 129, III, e 230 da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e art. 36, IV, "a" e "c", da Lei
Complementar Estadual nº 12/93; Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, averiguar a possível violação aos direitos fundamentais da idosa JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, bem como garantir que
seja incluída na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da
Administração Pública e da dignidade da pessoa humana, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODEC/MPPI e ao CAODPI/MPPI para conhecimento e publicação, via email institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 06 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

5.27. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14648
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000360-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000360-325/2020, instaurada a partir de Certidão expedida por este Promotor de Justiça.
Certificou-se que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que a atual Secretária de Educação do Município de Barro Duro/PI, a Sra. Ana
Márcia dos Santos, supostamente, estaria a acumular indevidamente cargos públicos, sendo o de Secretária desta urbe e o de professora do
Estado do Piauí e estaria a receber salário referente aos dois cargos.
Tinha-se informações, ainda, de que sequer efetivamente estaria a ministrar aulas como professora do Estado nesta cidade, muito embora,
supostamente, estaria a receber os vencimentos respectivos.
Determinou-se que se oficiasse:
À referida Secretária para que apresentasse informações no prazo de 15 (quinze) dias;
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barro Duro para que, em até 15 (quinze) dias, prestasse informações que entendesse necessárias para
esclarecimento dos fatos;
À diretora da Escola Estadual em Barro Duro para que informasse a esta Promotoria de Justiça se a referida Secretária estaria a dar aulas
naquela unidade a partir de 02.01.2017 e quais seriam os turnos; se há algum professor que esteja dando aula em seu lugar ou que tenha dado,
a partir de 02.01.2017, informando seu nome completo e vínculo funcional e que fosse juntada prova de tudo que alegasse ao responder tais
quesitos.
Ofícios devidamente expedidos e recebidos, conforme fls. 09; 12 e 31.
Às fls. 34-40 a referida Secretária respondeu ao Ofício nº 762/2020-PJBD/MPPI, apresentando informações e documentações correlatas.
Às fls. 42-93, a Prefeitura de Barro Duro apresentou resposta ao Ofício nº 757/2020-PJBD/MPPI, apresentando respostas ao suposto acúmulo de
cargo da Sra. Ana Márcia dos Santos.
Não consta dos autos resposta da Sra. Conceição de Maria Pessoa, Diretora da Escola Noêmia do Carma Santana, ao ofício de fls. 31.
Despacho Ministerial de fls. 95-98 explicitando, em síntese, que o caso dos autos não é amparado por nenhuma das exceções que autorizam o
acúmulo de cargos públicos, pelo que determinou-se, em suma, no mesmo ato, que se oficiasse à noticiada, solicitando que, em até 15 (quinze)
dias corridos, de tudo fazendo prova nos autos, regularizasse a situação de acúmulo de cargos indevido de cargos públicos verificada nestes
fólios, licenciando-se sem remuneração de seu cargo de professora junto ao Estado ou exonerando-se de um dos cargos que ocupa, bem como
determinou-se que se oficiasse à Prefeitura de Barro Duro, com cópia do referido despacho, solicitando que, em até 15 (quinze) dias corridos, de
tudo fazendo prova nos autos, regularizasse a situação de acúmulo indevido de cargos públicos verificada nestes fólios.
Ofícios devidamente expedidos e recebidos conforme fls. 100-101 e 103-104.
Em resposta às fls. 123 a noticiada apresentou documento de protocolo de solicitação de licença sem remuneração do seu cargo de professora
junto à Secretaria de Educação do Estado (SEDUC).
Despacho Ministerial de fls. 129 solicitando à Sra. Ana Márcia a juntada de ato administrativo expedido e publicado da licença requerida.
Devidamente oficiada conforme fls. 131, a noticiada solicitou dilação de prazo, conforme fls. 135, o que foi deferido aos 05/12/2020.
Às fls. 139 consta ofício de lavra da noticiada, em resposta ao Ofício nº 762/2020-PJBD/MPPI, com juntada do respectivo ato administrativo.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado, tendo em vista as providências tomadas pela noticiada, para
fins de regularizar sua situação de acúmulo de cargos.
Dos autos extrai-se que, conforme fls. 139, consta ofício de lavra da noticiada, em resposta ao Ofício nº 762/2020-PJBD/MPPI, com juntada do
respectivo ato administrativo que concedeu Licença para Tratamento de Interesses Particulares sem Vencimentos.
À vista do exposto, ante o esgotamento do objeto deste feito, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
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Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 03 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

5.28. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI14651
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
Procedimento Preparatório nº 007/2020
Portaria: 031/2020
SIMP: 120-150/2020
ASSUNTO: averiguar expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, especificamente no que se refere aos Acórdãos
1.397/2019 e 1.398/2019 do Processo de Tomada de Conta TC/018962/2017 que trata sobre o Convênio n° 04/2010 firmado entre a Prefeitura
Municipal de Lagoa do Piauí e Secretaria de Infraestrutura, exercício financeiro 2017.
PORTARIA Nº 031/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça Titular da Comarca de Demerval Lobão/PI, no uso de suas
atribuições legais, com base no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 c/c art. 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93, e:
CONSIDERANDO expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, especificamente no que se refere aos Acórdãos
1.397/2019 e 1.398/2019 do Processo de Tomada de Conta TC/018962/2017 que trata sobre o Convênio n° 04/2010 firmado entre a Prefeitura
Municipal de Lagoa do Piauí e Secretaria de Infraestrutura, exercício financeiro 2017;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI apontou no Acórdão 1.397/2019
que não foram apresentados documentos essenciais e obrigatórios à prestação de contas, necessários à aplicação regular dos recursos
repassados, razão pela qual, em sede de Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio supracitado, julgou irregulares as Contas e promoveu
imputação de débito e a aplicação de multa de 10%, em ambos os casos para pagamento pelo então gestor de Lagoa do Piauí, Sr. Matias
Barbosa de Miranda Neto;
CONSIDERANDO que no Acórdão nº 1.398/2019, por não ter se manifestado quando instado a fazê-lo e demais atos incongruentes com a
probidade administrativa, o gestor Antônio Francisco de Oliveira Neto, atual Prefeito de Lagoa do Piauí, foi condenado ao pagamento de multa no
valor de 500 UFRSs-Pl.
CONSIDERANDO que foi expedido ofício ao Prefeito Municipal de Lagoa do Piauí/PI, solicitando esclarecimentos sobre eventual Ajuizamento de
Execução de Imputação de Débito imposta no Acórdão 1397/2019 em desfavor de Matias Barbosa de Miranda Neto e, visando assegurar o
direito de defesa, caso quisesse, que prestasse informações sobre os fatos narrados, porém, até a presente data, não consta resposta nestes
autos.
CONSIDERANDO que cabe ao ente da Administração Pública prejudicado ajuizar ação de EXECUÇÃO DO TÍTULO cujos débitos hajam sido
imputados por Cortes de Contas no desempenho de seu mister constitucional;
CONSIDERANDO que cabe a este Parquet analisar se os atos praticados foram ímprobos e se os mesmos figuram nas hipóteses elencadas nos
artigos 9°, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com base em Relatório da Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual - IV DFAE, este que deverá
ser juntado aos presentes autos, a fim de avaliar a propositura de Ação Civil Pública em face do Chefe do Executivo Municipal.
CONSIDERANDO o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando
apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório (art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº
23/2007).
RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 06/2020 EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 007/2020, de molde a averiguar
expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, especificamente no que se refere aos Acórdãos 1.397/2019 e 1.398/2019
do Processo de Tomada de Conta TC/018962/2017 que trata sobre o Convênio n° 04/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Lagoa do
Piauí e Secretaria de Infraestrutura, exercício financeiro 2017.
Nesse diapasão, determina-se:
a) lavratura da respectiva portaria, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/2007;
b) o encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, assinada
eletronicamente, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
c) a nomeação da servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa Moura para secretariar os trabalhos ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
d) a expedição ofício ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) do Ministério Público Estadual,
informando a instauração do procedimento, remetendo cópia da portaria ao Exmo. Sr. Dr. Coordenador do aludido Centro de Apoio;
e) A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
f) o encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
g) a juntada de Relatório pós contraditório da Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual - IV DFAE para analisar se os atos praticados
pelo atual Gestor foram ímprobos e se os mesmos figuram nas hipóteses elencadas nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, e avaliar a
propositura de Ação Civil Pública em face do mesmo;
h) a confecção de Recomendação para envio das PEÇAS DE INFORMAÇÃO ao ente público municipal para que promova a execução,
recomendando que, caso ainda não tenha adotado as providências quanto a EXECUÇÃO, que o faça no prazo de 60 (sessenta) dias e que
informe esta Promotoria de Justiça, encaminhando cópias das peças processuais e do protocolo junto ao Poder Judiciário, salientando que, em
tese, o não ajuizamento da EXECUÇÃO pelo Município pode implicar em ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nos termos do art. 10, X e
do art. 11, II, ambos da Lei 8.429/92, um vez que implica em deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
Após, retornem os autos conclusos, para fins de análise por parte dessa Presentante Ministerial e adoção das demais providências cabíveis
frente ao caso em vertente.
Registre-se.
Cumpra-se.
Demerval Lobão/PI, 02 de dezembro de 2020.
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

5.29. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14652
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Agente de Transformação Social
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Nº: 009/2020
SIMP/MPPI nº: 000.103-085/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O Ministério Público do Estado dO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça em exercício na 2ª PJ de Corrente, no uso de suas atribuições
constitucionais e, passa à análise e decisão no presente procedimento:
Foi o presente Procedimento Extrajudicial instaurado em 13 de abril de 2020, destinado acompanhar a abertura de LEITOS HOSPITALARES
para atender a demanda decorrente da COVID-19, no Hospital Regional de Corrente/PI.
Em sede de diligências foram realizadas:
Cumpriu-se as formalidades iniciais necessárias para a abertura do procedimento;
Juntada de ofício-circular 06/2020/MPPI/PGJ/CAODS - CORONAVÍRUS;
Juntada do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde/CNES - HOSPITAL REGIONAL JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE;
Expedido Ofício 230/2020 comunicando a instauração deste procedimento e solicita providências à Direção Hospital Regional de Corrente-PI
para abertura de novos leitos no HRC).
Em resposta ao Ofício nº 230/2020/SEC.UNIF.CORRENTE, a direção do HRC informou que existe 06 leitos de clínicos, exclusivamente, para
pacientes suspeitos de COVID-19. Estavam com obras para aumento dos leitos para aumento de 08 leitos clínicos e 02 de estabilização,
exclusivo para pacientes da COVID-19.
Realizado no dia 28/04/2020, audiência extrajudicial, por meio de vídeoconferência, para tratar as condições e atendimento do Hospital Regional
de Corrente/PI voltadas ao atendimento de pacientes sintomáticos da Covid19, e condições de trabalho dos profissionais de saúde.
Realizada uma visita ao Hospital Regional de Corrente/PI para verificar o andamento da obra de ampliação dos 08 (oito) leitos clínicos e 02 (dois)
leitos de estabilização destinados ao atendimento de paciente COVID19, ID: 2935994.
Em resposta ao o Ofício Nº252/2020/SEC.UNIF/PJCORRENTE/MPPI expedido à Direção do Hospital Regional de Corrente informou que: a) 3
profissionais (1 enfermeiro 2 técnicos de enfermagem) b) Em caso de Afastamento dos Profissionais, existe um teste seletivo do estado, que
aguardamos a distribuição dos profissionais. c) Pagamos a folha de Pagamento do Mês de Março, aguardando o pagamento do mês de Abril
(valor: R$ 249,755,00) d) Recebemos o suficiente para tratamento de 20 pacientes: 120 Unid. Hidroxido de Cloroquina, 200 de Oseltamivir de
75mg, 100 de 45mg e 100 de 30mg, 200 unidades de Cloroquina Difosfato 200mg.
Oficiado o Exmo. Secretário de Saúde do Estado do Piauí requisitando as seguintes informações: a) Plano de contingência de reposição dos
RECURSOS HUMANOS em caso de afastamento dos profissionais em atividade no Hospital Regional de Corrente (médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, etc); b) Considerando o teste seletivo realizado pela SESAPI recentemente, há destinação de profissionais para o
Hospital Regional de Corrente; e c) A SESAPI comprou comprimidos de CLOROQUINA E HIDROXICOLOROQUINA? Qual o estoque atual? Qual
quantitativo foi destinado e encaminhado ao Hospital Regional de Corrente?
Realizada "INSPEÇÃO VIRTUAL nas instalações do Hospital Regional de Corrente/PI", ID: 2874783 e ID: 2900020.
Emitido Parecer Técnico Conjunto CRM-PI, CREFITO e MPPI nº 01/2020 - Instalação da central de gases na área COVID no HRC.
Expedida Recomendação Administração nº 006/2020 RECOMENDANDO ao Senhor FLORENTINO ALVES VERAS NETO, Secretário Estadual
de Saúde do Piauí: 1. a pronta adoção de providências visando a contratação de mais, pelo menos, 06 (seis) profissionais de fisioterapia e de
profissionais médicos em número suficiente para manter as escalas dos novos leitos que serão instalados no Hospital Regional de Corrente/PI
visando enfrentar a situação da enfermidade considerando o crescente números casos de coronavírus no extremo sul do Piauí; e 2. a instalação
de tanque de oxigênio para maior efetividade e segurança no fornecimento de gases aos 13 (treze) leitos clínicos e de 07 (sete) leitos de
estabilização a serem inaugurados no Hospital Regional de Corrente/PI.
Juntada de resposta a recomendação retromencionada, ID: 2962725 e ID: 3049985.
Certidão de Servidora Ministerial informando a juntada de reportagens sobre a inauguração de leitos destinados a tratamento de pacientes
positivados para COVID-19 no Hospital Regional de Corrente/PI- HRC, ID: 3188601.
É o breve relato do que importa.
Passa-se a DECIDIR.
Em março do ano de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma
doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos.
Assim, a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe em seu artigo 3º como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento,
quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e
tratamentos médicos específicos.
Sabe-se que o impacto da COVID-19 na população, em especial, a das cidades pequenas do País é bem maior. Tal fato ocorre, devido a
estrutura deficitária das unidades de saúde, uma vez que essas cidades não dispõem de redes de saúde estruturadas para atender casos graves
causados pelo coronavírus, além disso, contam com a escassez de profissionais de saúde, a exemplo de médicos.
Por óbvio, mais do que necessário buscar medidas que visam diminuir a disseminação da COVID-19, prevendo, portanto, em especial, as
medidas de segurança dos profissionais de saúde atuantes junto as unidades de saúde, é importante equipar nosso sistema de saúde para
atender casos graves da doença.
Desta forma, visando acompanhar as medidas adotadas pelo Hospital de Corrente para atendimento de pacientes positivados pelo novo
coronavírus, esta Promotoria instaurou este Procedimento Administrativo para acompanhar a abertura de leitos hospitalares para atender a
demanda decorrente da COVID-19, no Hospital Regional de Corrente/PI.
Pacientes que apresentam sintomas severos ao novo coronavírus precisam ser internados para receber oxigênio, às vezes até de UTI. Sendo
assim, é de suma importância reforçar as unidades de saúde para recebimento desses pacientes.
Deste modo, objetivando garantir um suporte necessário para casos leves, moderados e graves da COVID-19 que adentrem o Hospital Regional
de Corrente, esta Promotoria realizou vistorias, reuniões, além de oficiar os órgãos de saúde do Piauí, visando acompanhar e encontrar medidas
que permitissem, assim, conduzir da melhor forma o tratamento a esses pacientes positivados pela doença no próprio Município de Corrente.
À vista disso, pela documentação acostada aos autos pelos órgãos instados e diligências empreendidas, observa-se que há na unidade de saúde
uma área específica para o atendimento de pacientes com COVID-19. Houve a ampliação do Hospital Regional de Corrente para tratamento
desses pacientes, contando, atualmente, com sete leitos de estabilização e treze leitos clínicos para atendimento, frisa-se, exclusivo, de
pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.
Note-se, que foram realizadas diversas audiências extrajudiciais, além de inspeções nas dependências do Hospital Regional de Corrente a fim de
verificar as medidas que estariam sendo adotadas pelo nosocômio no combate e enfrentamento da pandemia do novo coronavírus,
informando/encaminhando a esta Promotoria a direção do hospital e a SESAPI as medidas adotadas, dentre elas houve a ampliação da unidade
com ala exclusiva para atendimento aos pacientes infectados pela COVID-19.
Levando em consideração as documentações acostadas aos autos, percebe-se que a direção do HRC está tomando todas as medidas
necessárias a minimizar os efeitos da COVID - 19, logo, esvaziando, assim, o objeto deste procedimento.
Necessário frisar que, não é pertinente a este Órgão Ministerial supor que a direção do Hospital Regional de Corrente, através da Secretaria de
Saúde do Estado deixará de descumprir as determinações ministeriais. Ainda, caso haja notícia de descumprimento das determinações
recomendadas, este órgão certamente voltará a atuar no caso.
Assim, pelos motivos expostos, só nos restam DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento, não sendo caso de adoção de
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quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou judicial, para correção de irregularidades, pois exaurido seu objeto.
Por se tratar de procedimento instaurado de ofício, determino a publicação desta decisão no DOEMP/PI, a fim de dar amplo conhecimento a
possíveis interessados.
DETERMINO desde já a baixa do procedimento no SIMP/MPPI e o ARQUIVAMENTO do feito nesta Promotoria de Justiça, comunicando-se ao
CSMP/MPPI por meio eletrônico com cópia da presente promoção de arquivamento sem necessidade de envio dos autos (Art. 5º da Resolução
nº 174/2017 do CNMP), realizando-se as anotações necessárias no SIMP/MPPI.
Corrente/PI, 07 de dezembro de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

5.30. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI14654
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 035/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, com fundamento no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
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 Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI atua perante os municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
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 que, até o dia 26 de setembro de 2020, o Brasil havia registrado 4.718.115 casos confirmados donovo coronavírus (COVID
- 19), com 141.441 mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, até o dia 07 de dezembro de 2020, o Brasil havia registrado 6.603.540 casos confirmados donovo coronavírus
(COVID - 19), com 176.962mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, em virtude das movimentações e aglomerações ocasionadas em decorrência da campanha eleitoral para o
provimento dos cargos do executivo e legislativo municipal, houve o aumento de 35.521 óbitos decorrentes de contaminação por
COVID-19, durante os 45 (quarenta e cinco) do período eleitoral e nas semanas seguintes ao pleito;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até esta data, foram registrados 130.984 casos confirmados e 2.673 óbitos.
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos estaduais n° 18.884/2020 (Situação de emergência em saúde pública), Decreto n° 18.895 (estado
de calamidade) e Decreto n° 19.187/2020 (Protocolo de retomada das atividades de Entretenimento, Cultura e Arte, Atividades Físicas,
Entretenimento, Cultura e Meio Ambiente);
CONSIDERANDO a publicação do Decreto municipal n° 189/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo
Coronavírus (COVID -19), medidas de vigilância epidemiológica e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "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 a cidade de Luís Correia recebe nos meses de dezembro e janeiro, especialmente nas semanas referente aos
feriados de Natal e Ano Novo, uma imensa quantidade de turistas;
CONSIDERANDO que os Hospitais de referência de Parnaíba (HEDA, Promédica e Nossa Senhora de Fátima) já atendem a uma grande malha
de municípios, uma vez que já são responsáveis pelo recebimento para internação de pacientes contaminados pro COVID-19 de todos os
municípios circunvizinhos, assim como de cidades do Maranhão e Ceará.
CONSIDERANDO a dificuldade e/ou quase impossibilidade de se cumprir com as determinações previstas no art. 5º, do Decreto
Municipal nº 189/2020, durante a realização de eventos/festas, principalmente nestes meses de intenso turismo na cidade de Luís
Correia;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE:
RECOMENDAR que o município de Luís Correia continue com os esforços para contenção do contágio do COVID - 19:
SUSTE TOTALMENTE a emissão de alvarás para realização de eventos/festas em casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de
show, auditórios, parques, praias, clubes, balneários, hotéis e pousadas até 31 de janeiro de 2021, assim como REVOGUE os já expedidos;
ELABORE um plano de fiscalização coordenado envolvendo Gabinete do Executivo Municipal, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Nele
devem constar as equipes que ficarão responsáveis pela fiscalização dos locais supracitados, suas escalas de revezamento e quais recursos
estarão ao seu dispor para realizarem a atividade fiscalizatória (carros, motoristas...);
PROMOVER ampla publicidade da vedação a realização de eventos/festas neste município até 31 de janeiro de 2021, usando de todos os meios
disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...)
LAVRAR, em caso de descumprimento, os respectivos autos de infração e aplicar as multas previstas no art. 15 do Decreto Municipal nº
189/2020.
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada Diário eletrônico do Ministério Público, bem como ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários Prefeito Municipal de Luís Correia, Secretária de Saúde, Coordenadora de Vigilância
Sanitária e Comissão de Transição de Governo.
REALIZE-SE a juntada de cópia desta recomendação ao Procedimento Administrativo nº 004/2020 - SIMP 000276-197/2020.
Luís Correia, 07 de dezembro de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
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Promotor De Justiça
_________________________________________
Destinatário
__________________________________________
CPF
__________________________________________
Data e hora do recebimento
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 036/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, com fundamento no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
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 Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI atua perante os municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
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 que, até o dia 26 de setembro de 2020, o Brasil havia registrado 4.718.115 casos confirmados donovo coronavírus (COVID
- 19), com 141.441 mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, até o dia 07 de dezembro de 2020, o Brasil havia registrado 6.603.540 casos confirmados donovo coronavírus
(COVID - 19), com 176.962mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, em virtude das movimentações e aglomerações ocasionadas em decorrência da campanha eleitoral para o
provimento dos cargos do executivo e legislativo municipal, houve o aumento de 35.521 óbitos decorrentes de contaminação por
COVID-19, durante os 45 (quarenta e cinco) do período eleitoral e nas semanas seguintes ao pleito;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até esta data, foram registrados 130.984 casos confirmados e 2.673 óbitos.
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos estaduais n° 18.884/2020 (Situação de emergência em saúde pública), Decreto n° 18.895 (estado
de calamidade) e Decreto n° 19.187/2020 (Protocolo de retomada das atividades de Entretenimento, Cultura e Arte, Atividades Físicas,
Entretenimento, Cultura e Meio Ambiente);
CONSIDERANDO a publicação do Decreto municipal n° 130/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo
Coronavírus (COVID -19) em eventos/festas de final de ano;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "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 a cidade de Cajueiro da Praia recebe nos meses de dezembro e janeiro, especialmente nas semanas referente aos
feriados de Natal e Ano Novo, uma imensa quantidade de turistas;
CONSIDERANDO que os Hospitais de referência de Parnaíba (HEDA, Promédica e Nossa Senhora de Fátima) já atendem a uma grande malha
de municípios, uma vez que já são responsáveis pelo recebimento para internação de pacientes contaminados pro COVID-19 de todos os
municípios circunvizinhos, assim como de cidades do Maranhão e Ceará.
CONSIDERANDO a dificuldade e/ou quase impossibilidade de se cumprir com as determinações previstas no Decreto Municipal nº
130/2020, durante a realização de eventos/festas, principalmente nestes meses de intenso turismo na cidade de Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE:
RECOMENDAR que o município de Cajueiro da Praia continue com os esforços para contenção do contágio do COVID - 19:
SUSTE TOTALMENTE a emissão de alvarás para realização de eventos/festas em casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de
show, auditórios, parques, praias, clubes, balneários, hotéis e pousadas até 31 de janeiro de 2021, assim como REVOGUE os já expedidos;
ELABORE um plano de fiscalização coordenado envolvendo Gabinete do Executivo Municipal, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Nele
devem constar as equipes que ficarão responsáveis pela fiscalização dos locais supracitados, suas escalas de revezamento e quais recursos
estarão ao seu dispor para realizarem a atividade fiscalizatória (carros, motoristas...);
PROMOVER ampla publicidade da vedação a realização de eventos/festas neste município até 31 de janeiro de 2021, usando de todos os meios
disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...);
LAVRAR, em caso de descumprimento do decreto 130/2020, os respectivos autos de infração.
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada Diário eletrônico do Ministério Público, bem como ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia, Secretário de Saúde, Coordenador de Vigilância
Sanitária e Comissão de Transição de Governo.
REALIZE-SE a juntada de cópia desta recomendação ao Procedimento Administrativo nº 005/2020 - SIMP 000277-197/2020.
Luís Correia, 07 de dezembro de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça
_________________________________________
Destinatário
__________________________________________
CPF
__________________________________________
Data e hora do recebimento
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6. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR JURCON
[]

6.1. JURCON14620
INFORMATIVO JURCON nº 04/2020
Em virtude do falecimento do Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira, o presidente da Junta Recursal do Procon Promotor de Justiça
Jorge Luiz da Costa Pessoa, vem a público informar que a 8ª Sessão de Julgamento da Junta Recursal do Procon - JURCON com data
agendada para o dia 04/12/2020 as 9 h, foi remarcada para o dia 15 (quinze) de dezembro de 2020 (excepcionalmente) as 8 h.
No mais, informa que mantém-se a pauta publicada no "Diário Eletrônico do MPPI ANO IV - Nº 566, disponibilização: Quinta-feira, 26 de
Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 27 de Novembro de 2020", modificando apenas o horário em que será realizada a sessão.
Teresina-PI, 03 de dezembro de 2020.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça - Presidente da JURCON
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 15 (QUINZE) DE DEZEMBRO DE 2020,(EXCEPCIONALMENTE) TERÇA-FEIRA, ÀS 08:00 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)
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
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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 (000100-005/2018)- 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
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
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
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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

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

7.1. GACEP14630
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 024/2020 PORTARIA Nº 60/2020
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. Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC). Polícia Civil.
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 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;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 024/2020, 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 Técnico-Científica 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, ao Diretor do Departamento da Política Técnico-Científica e ao Corregedor da Polícia Civil;
sejam expedidos ofícios a todas as unidades da polícia técnico-científica 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
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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 31/2020
PORTARIA Nº 65/2020
Procedimento Administrativo de Auxílio. Controle externo da atividade policial. Promotoria de Justiça de Guadalupe. Polícia Civil. 19ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Guadalupe. Deficiências no quadro de pessoal. Necessidade de reforço do efetivo. Delegado de Polícia Civil.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII[1], da Constituição Federal; no art. 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº12/93; 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, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no artigo 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 chegou ao GACEP o Ofício nº 295/2020, oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe, no qual a Exma. Promotora de
Justiça titular narra sobre a instauração do Procedimento Administrativo nº 15/2020 (SIMP nº 000415-271/2020), cuja finalidade é apurar as
irregularidades nas condições de estrutura física e de pessoal da 19ª Delegacia Regional de Guadalupe, e solicita apoio deste Grupo de
Atuação Especial no tocante a adoção de providências perante os órgãos estaduais competentes para que haja o reforço do efetivo
policial lotado naquela unidade regional da polícia civil, especialmente com o acréscimo de Delegados de Polícia;
Considerando que o quadro de pessoal da 19ª Delegacia Regional de Guadalupe teve sua deficiência agravada há 01 (um) ano, em razão da
transferência de um dos Delegados de Polícia da unidade, sem a reposição de um novo para assumir a função, razão pela qual, atualmente, a
delegacia conta com apenas um Delegado de Polícia titular, acarretando atrasos nos serviços, assim como nos atendimentos às requisições
ministeriais, e gerando prejuízos à população, conforme explicitado no referido Ofício nº 295/2020;
Considerando que, a despeito do baixo efetivo da polícia civil, a 19ª Delegacia Regional de Guadalupe abrange a circunscrição de 07 (sete)
municípios[2] do estado do Piauí, estimando-se uma população correspondente a 40.000 (quarenta mil) habitantes;
Considerando que a insuficiência no quadro de servidores da unidade da polícia civil de Guadalupe, especialmente quanto ao insatisfatório
número de Delegado de Polícia lotado, associada à deficiente estrutura física onde está localizada esta unidade[3], gera prejuízo imensurável
para a execução eficiente das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, em atenção ao disposto no §4º do art. 144 da
Constituição Federal[4] e no inciso III do art. 4º do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 37/2004),
prejudicando a prestação do serviço de segurança pública à população das citadas municipalidades;
Considerando que a eficiência é um princípio constitucional que rege toda a administração pública, inclusive expressamente atrelada às
funções da polícia judiciária, no art. 144, §7º, da Constituição Federal, razão pela qual a Polícia Civil deve desempenhar o seu mister com
presteza, rendimento funcional e buscando maior produtividade, mas, para tanto, é imprescindível a existência de condições e meio de trabalho
minimamente razoáveis, entre eles, estrutura física em bom estado e quadro de servidores adequado;
Considerando que a segurança pública é sobretudo um serviço essencial, de modo que as ações do Poder Executivo, neste âmbito
representado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, devem priorizar o aparelhamento das instituições de segurança, o reforço de
pessoal e a garantia de mínimas condições estruturais de trabalho, em atenção ao estatuído no artigo 2º e 3º, inciso I, da Lei Orgânica da
Administração Pública do Estado do Piauí[5];
Considerando que a Lei nº 13.675/2018, ao disciplinar o §7º do art. 144 da CF/88, estabeleceu no art. 5º, inciso XX, como diretriz da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) a distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas
no exercício do controle externo da atividade policial, consoante estabelece o §2º do art. 4º da Resolução nº 20/07 do CNMP, devendo o GACEP
atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça natural, conforme prevê o parágrafo único do art. 14 da Resolução CPJ do MPI 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 estabelecem os incisos II e III do art. 8º da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 31/2020, em apoio à Promotoria de Justiça de Guadalupe, a fim de instar as
autoridades do Estado do Piauí a promover o reforço do efetivo policial lotado na 19ª Delegacia Regional de Guadalupe, especialmente no
tocante ao acréscimo no quantitativo de Delegados de Polícia Civil, determinando-se:
sejam comunicados ao CAOCRIM, ao CSMP e à Exma. Promotora de Justiça titular da PJ de Guadalupe acerca da instauração do procedimento,
com cópia da presente portaria, via e-mail;
sejam oficiados o Secretário Estadual de Segurança Pública e o Delegado-Geral da Polícia Civil cientificando-os da situação ora exposta, com
cópia da presente portaria, e REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alínea b, da Lei Complementar nº 12/1993[6], sejam
adotadas providências para o reforço do efetivo policial lotado na 19ª Delegacia Regional de Guadalupe, principalmente quanto a necessidade de
aumentar o número de Delegados de Polícia, de acordo com critérios técnicos, prezando pela melhoria na prestação do serviço pela polícia
judiciária nesta unidade policial, devendo a resposta ser apresentado ao GACEP no prazo de até 60 (sessenta) dias;
seja oficiado o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CONESP) dando conhecimento das irregularidades objeto do presente
procedimento, solicitando adoção das providências cabíveis, consoante dispõe o art. 1º, §1º, incisos I e V, da Lei Estadual nº 7.298/2019[7];
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seja oficiado o Governador do Estado, via Procuradora-Geral de Justiça, para fins de ciência da carência de pessoal na Polícia Civil e solicitando
adoção de providências necessárias à solução dos problemas ora apontados;
após o recebimento das informações e atento ao disposto na Resolução nº 118/2014 do CNMP, que dispõe sobre a Polícia Nacional de Incentivo
à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, antes da adoção de medida judicial, agende-se reunião, preferencialmente por meio de
videoconferência, com o Secretário Estadual de Segurança Pública, o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Gerente de Polícia do Interior e o
Delegado de Polícia titular da 19ª Delegacia Regional de Guadalupe, devendo serem convidadas a Exma. Promotora de Justiça titular da PJ de
Guadalupe e o Chefe da Divisão de Fiscalização Temática Residual - Segurança Pública do TCE-PI, em busca de soluções a curto, médio e
longo prazo para os problemas elencados nesta portaria inaugural;
seja juntado ao presente procedimento o Ofício nº 295/2020, inicialmente acostado ao Atendimento ao Público sob SIMP nº 000155-225/2020,
devendo este ser arquivado, com a devida movimentação e baixa no SIMP.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
Distribua a um dos membros deste Grupo.
Teresina, 25 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. 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] Circunscrição da Delegacia da 19ª Delegacia de Guadalupe: Guadalupe, Canavieira, Jerumenha, Marcos Parente, Landri Sales, Porto
Alegre e Antônio Almeida.
[3] Conforme anotado no formulário de visitas técnicas do CNMP do segundo semestre de 2019, constatou-se as seguintes irregularidades no
prédio onde está situada a 19ª Delegacia Regional de Guadalupe: a) péssimo estado de conservação; b) ineficiência para promover a
segurança ao pessoal lotado e à guarda dos bens apreendidos; c) ausência de condições adequadas de higiene; d) paredes com
rachaduras.
[4] § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
[5] Art. 2º A administração pública estadual ordena-se segundo princípios de hierarquia, de descentralização interna, de articulação de ações, de
atuação executiva concentrada nos serviços essenciais e funções pública indelegáveis, de promoção de atividades econômicas e de sua
regulamentação contra práticas injustas.
Art. 3º As ações do Poder Executivo visam a assegurar prioritariamente:
I - educação, saúde e segurança pública à população do Piauí;
[6] 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: b) requisitar providências para sanar a omissão indevida ou para
prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso do poder;
[7] Art. 1º. §1º. Poderá o CONESP, quando no acompanhamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, recomendar providências
legais às autoridades competentes relativas: I - às condições de trabalho, valorização e respeito à integridade física, moral e psicológica dos seus
integrantes; V - à modernização das estruturas organizacionais dos órgãos de segurança pública;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 32/2020
PORTARIA Nº 66/2020
Procedimento Administrativo de Auxílio. Controle externo da atividade policial. Promotoria de Justiça de Pedro II. Polícia Civil. Delegacia de
Polícia de Pedro II. Deficiências no quadro de pessoal.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII[1], da Constituição Federal; no art. 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº12/93; 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, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no artigo 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 chegou ao GACEP o Ofício nº 233/2020/1ªPJPII, oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no qual a Exma. Promotora
de Justiça titular narra que o quadro de pessoal da Delegacia de Polícia Civil de Pedro II é extremamente reduzido para a demanda diária de
ocorrências e solicita apoio deste Grupo de Atuação Especial no tocante a adoção de providências perante os órgãos estaduais
competentes para que haja o reforço do efetivo policial lotado naquela unidade da polícia civil;
Considerando que no citado Ofício nº 233/2020/1ª PJPII a Exma. Promotora de Justiça titular da 1ª PJ de Pedro II também solicitou ao GACEP a
elaboração de estudo comparativo com outras delegacias de semelhantes demandas, para a sensibilização e formulação do pleito de justa
distribuição do serviço;
Considerando que o quadro de pessoal da Delegacia de Pedro II teve sua deficiência agravada com o afastamento por licença saúde da Agente
de Polícia Civil, consequentemente, cada expediente de plantão na unidade policial conta com insuficiente número de servidores, conforme
explicitado no citato expediente da 1ªPJPII;
Considerando que, a despeito do baixo efetivo da polícia civil, a Delegacia de Pedro II abrange a circunscrição de 04 municípios[2] do Estado do
Piauí, onde estima-se uma população correspondente a 50.000 (cinquenta mil) habitantes e, no período de seis meses, foram registrados 903
(novecentos e três) boletins de ocorrências[3], entretanto, destas ocorrências apenas 103 (cento e três) foram convertidas em inquéritos policiais
e 66 (sessenta e seis) em termos circunstanciados de ocorrências, ou seja, apenas cerca de 18% (dezoito por cento) das ocorrências registradas
foram efetivamente investigadas pela polícia civil de Pedro II;
Considerando que os dados acima apresentados ratificam a premissa de que o número insuficiente de servidores contribui para a baixa
produtividade da polícia civil de Pedro II;
Considerando que a insuficiência no quadro de servidores da unidade da polícia civil de Pedro II gera prejuízo imensurável para a execução
eficiente das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, em atenção ao disposto no §4º do art. 144 da Constituição
Federal[4] e no inciso III do art. 4º do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 37/2004), prejudicando a
prestação do serviço de segurança pública à população das citadas municipalidades;
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Considerando que a eficiência é um princípio constitucional que rege toda a administração pública, inclusive expressamente atrelada às
funções da polícia judiciária, no art. 144, §7º, da Constituição Federal, razão pela qual a Polícia Civil deve desempenhar o seu mister com
presteza, rendimento funcional e buscando maior produtividade, mas, para tanto, é imprescindível a existência de condições e meio de trabalho
minimamente razoáveis, entre eles, estrutura física em bom estado e quadro de servidores adequado;
Considerando que a segurança pública é sobretudo um serviço essencial, de modo que as ações do Poder Executivo, neste âmbito
representado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, devem priorizar o aparelhamento das instituições de segurança, o reforço de
pessoal e a garantia de mínimas condições estruturais de trabalho, em atenção ao estatuído no artigo 2º e 3º, inciso I, da Lei Orgânica da
Administração Pública do Estado do Piauí[5];
Considerando que a Lei nº 13.675/2018, ao disciplinar o §7º do art. 144 da CF/88, estabeleceu no art. 5º, inciso XX, como diretriz da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) a distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos;
Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos
procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas
para a persecução penal e o interesse público no caput do artigo 2º da Resolução CNMP nº 20/2007;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas
no exercício do controle externo da atividade policial, consoante estabelece o §2º do art. 4º da Resolução nº 20/07 do CNMP, devendo o GACEP
atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça natural, conforme prevê o parágrafo único do art. 14 da Resolução CPJ do MPI 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 estabelecem os incisos II e III do art. 8º da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 32/2020, em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II, a fim de instar as
autoridades do Estado do Piauí a promover o reforço do efetivo policial lotado na Delegacia de Polícia Civil de Pedro II, determinando-se:
sejam comunicados ao CAOCRIM, ao CSMP e à Exma. Promotora de Justiça titular da 1ª PJ de Pedro II acerca da instauração do procedimento,
com cópia da presente portaria, via e-mail;
seja oficiado o Delegado-Geral da Polícia Civil cientificando-o da situação ora exposta, com cópia da presente portaria, encaminhando pesquisa
comparativa da Delegacia de Pedro II com outras delegacias de semelhantes demandas, no tocante à área de circunscrição, ao quantitativo do
efetivo policial e ao número de ocorrências registradas no ano de 2019, e REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alínea b, da
Lei Complementar nº 12/1993[6], sejam adotadas providências para o reforço do efetivo policial lotado na Delegacia de Polícia Civil de Pedro II,
nos moldes do solicitado no Ofício nº 233/2020/1ªPJPII, devendo a comprovação das providências adotadas ser apresentada ao GACEP no
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias;
seja oficiado o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CONESP) dando conhecimento das irregularidades objeto do presente
procedimento, solicitando adoção das providências cabíveis, consoante dispõe o art. 1º, §1º, incisos I e V, da Lei Estadual nº 7.298/2019[7];
seja oficiado o Governador do Estado, via Procuradora-Geral de Justiça, para fins de ciência da carência de pessoal na Polícia Civil e solicitando
sejam adotadas as providências necessárias para a solução dos problemas ora apontados;
seja juntado ao presente procedimento o Ofício nº 233/2020/1ªPJPII, inicialmente acostado ao Atendimento ao Público sob SIMP nº 000161225/2020, devendo este ser arquivado, com a devida movimentação e baixa no SIMP;
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
Distribua a um dos membros deste Grupo.
Teresina, 01 de dezembro 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. 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] Circunscrição da Delegacia da Delegacia de Pedro II: Pedro II, Lagoa do São Francisco, Milton Brandão e Domingo Mourão.
[3] Conforme informações retiradas do formulário de visitas técnicas do segundo semestre de 2019 do CNMP.
[4] § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
[5] Art. 2º A administração pública estadual ordena-se segundo princípios de hierarquia, de descentralização interna, de articulação de ações, de
atuação executiva concentrada nos serviços essenciais e funções pública indelegáveis, de promoção de atividades econômicas e de sua
regulamentação contra práticas injustas.
Art. 3º As ações do Poder Executivo visam a assegurar prioritariamente:
I - educação, saúde e segurança pública à população do Piauí;
[6] 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: b) requisitar providências para sanar a omissão indevida ou para
prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso do poder;
[7] Art. 1º. §1º. Poderá o CONESP, quando no acompanhamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, recomendar providências
legais às autoridades competentes relativas: I - às condições de trabalho, valorização e respeito à integridade física, moral e psicológica dos seus
integrantes; V - à modernização das estruturas organizacionais dos órgãos de segurança pública;

8. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

8.1. COMPRAS DE NOVEMBRO/202014609
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MPE-PI no mês de Novembro/2020.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
Nº do Proc. Adm. /
CLC

Modalidade de
Licitação

Objeto

Empenho (nº)

Elemento de
despesa

Contratado

V a l o
Contratado

r
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19.21.0431.0005219
/2020-60

19.21.0010.0006222
/2020-52

19.21.0010.0006197
/2020-48

19.21.0010.0004776
/2020-03

19.21.0015.0005158
/2020-90

19.21.0010.0005282
/2020-18

SRP - Ata nº
04/2020 P r e g ã o
Eletrônico nº
28/2019.

Contratação de
e m p r e s a
especializada, sob
demanda, para
realização de
manutenção predial
na 9ª Promotoria de
Justiça de Teresina,
conforme SRP, Ata
nº 04/2020, P.E nº
28/2019.

SRP - Ata nº
34/2019 P r e g ã o
Eletrônico nº
19/2019.

Aquisição de 18
(dezoito)
arcondicionados split
HIGH WALL 24.000
BTU'S conforme
SRP, Ata nº 34/2019,
P. E Nº 19/2019,
para atender às
necessidades das
unidades do MPPI.

2020NE00723
(PGJ)
E m i s s ã o :
04/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

2020NE00018
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
04/11/2020
(anulado)

44..90.52 Equipamentos
Anulação de e M a t e r i a l
e m p e n h o : Permanente
2020NE00019
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
13/11/2020
2020NE00017
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
04/11/2020
(anulado)

Construtora Padrão
Ltda
C
N
P
J
:
06.224.118/0001-80

R$ 25.444,95

Mundial Refrigeração
Eireli ME
C
N
P
J
:
27.390.535/0001-72

R$ 41.333,04

Ventisol da Amaznia
Indústria
de
Aparelhos Elétricos
Ltda
C
N
P
J
:
17.417.928/0001-79

R$ 33.828,48

SRP - Ata nº
32/2019 P r e g ã o
Eletrônico nº
19/2019.

Aquisição de 32
(trinta e dois ) split
HIGH WALL 12.000
BTU´S, conforme
SRP, Ata nº 32/2019,
P.E Nº 19/2019.

Dispensa nº
37/2020

Contratação de
e m p r e s a
especializada para
prestação
de
serviços de recarga
de extintores de
incêndio dos prédios
do Ministério Público
do Estado do Piauí
em Teresina-PI,
conforme Dispensa
n° 37/2020 - art. 24,
II, da lei nº 8.666 /93.

2020NE00732
(PGJ)
E m i s s ã o :
05/11/2020

3.3.90.30 Material de
Consumo

J.P. Barbosa e Silva
C
N
P
J
:
23.653.504/0001-06

R$ 15.600,00

Dispensa nº
39/2020

Contratação de
pessoa jurídica para
realizar os serviços
de digitalização de
d o c u m e n t o s
relacionados à
Coordenadoria de
Recursos Humanos C R H / M P P I ,
conforme Dispensa
nº 39/2020, art.24,
inciso II da lei nº
8.666/93.

2020NE00737
(PGJ)
E m i s s ã o :
09/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Islany Ribeiro de
Vasconcelos Pitanga
C
N
P
J
:
15.224.753/0001-58

R$ 15.000,00

Aquisição de peças
para reparos nos
p o r t õ e s
d o
estacionamento da
sede leste do MP/PI
e porta da sede PGJ
Centro, em TeresinaPI, Dispensa nº
40/2020, art.24,
inciso II da lei nº
8.666/93.

2020NE00750
(PGJ)
E m i s s ã o :
13/11/2020

3.30.30
Material de
Consumo

Prestação
de
serviços de reparos

2020NE00751
(PGJ)

3.3.90.39 O u t r o s

Dispensa nº
43/2020

44..90.52 Equipamentos
Anulação de e M a t e r i a l
e m p e n h o : Permanente
2020NE00021
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
13/11/2020

Gustavo Araújo de
Brito
C
N
P
J
:
12.024.411/0001-04

R$ 4.642,50

R$ 1.150,00
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nos portões do
estacionamento da
sede leste do MP/PI
e porta da sede PGJ
Centro, em TeresinaPI, Dispensa nº
40/2020, art.24,
inciso II da lei nº
8.666/93.

E m i s s ã o :
13/11/2020

Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Dispensa nº
43/2020

Contratação de
e m p r e s a
especializada em
consultoria e
capacitação na área
de comunicação,
para realização de
workshop virtual, do
tipo media training,
com os membros do
Ministério Público do
Estado do Piauí,
conforme Dispensa
nº 43/2020, Art.24,
inciso II da Lei nº
8.666/93.

2020NE00749
(PGJ)
E m i s s ã o :
13/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Fabio Gusmão
Comunicação Ltda
C
N
P
J
:
19.061.474/0001-71

R$ 7.280,00

SRP - Ata nº
11/2020 P r e g ã o
Eletrônico nº
22/2019.

Aquisição de material
p e r m a n e n t e
(cadeiras/poltronas)
conforme Pregão
Eletrônico nº
22/2019.-SRP- Ata
de Registro de
Preços nº 11/2020
pelo Fundo Estadual
de Proteção e
D e f e s a
d o
Consumidor.

2020NE00031
(FPDC)
E m i s s ã o :
18/11/2020

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

Euroline Comércio de
Móveis Eireli
C
N
P
J
:
1.3622.580/0001-09

R$ 71.160,00

Inexigibilidade
nº 08/2020

Inscrição de 3 (três)
integrantes do
Ministério Público,
que atuam em
setores estratégicos
da Administração
Superior,
no
Treinamento "APG
Virtual - Programa de
Gestão Avançada", a
ser realizado pela
empresa AMANAKEY em ambiente
virtual, em modo de
autogestão
e
autoorganização,
c o n f o r m e
Inexigibilidade nº
08/2020, Art. 25,
inciso II, da Lei nº
8.666/93;

2020NE00765
(PGJ)
E m i s s ã o :
18/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

A m a n a - K e y
Desenvolvimento e
Educacao Ltda
C
N
P
J
:
67.129.833/0001-28

R$ 14.250,00

19.21.0010.0005338
/2020-58

Dispensa nº
42/2020

Contratação de
e m p r e s a
especializada para
prestação
de
serviços de coleta de
lixo do Ministério
Público do Estado do
Piauí em Teresina-PI
para o exercício de
2020, conforme
Dispensa nº 42/2020,
art.24, inciso II da lei
nº 8.666/93.

2020NE00766
(PGJ)
E m i s s ã o :
18/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Resolve Limpeza
Ambiental Ltda
C
N
P
J
:
15.201.985/0001-90

R$ 2.700,00

19.21.0010.0005461
/2020-35

Dispensa nº
44/2020

Contratação de
e m p r e s a
especializada para

2020NE00764
(PGJ)
E m i s s ã o :

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de

Andressa Patrícia
Alves
Sousa
05965486308 ME

R$ 3.520,00

19.21.0011.0005913
/2020-38

19.21.0010.0006080
/2020-06

19.21.0378.0005695
/2020-31
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19.21.0016.0005359
/2020-80

Inexigibilidade
nº 11/2020

prestação
de
serviços
de
interpretação
simultânea em língua
brasileira de sinais
(libras) nos eventos
do Ministério Público
do Estado do Piauí
conforme Dispensa
nº 44/2020, art.24,
inciso II da lei nº
8.666/93.

18/11/2020

Terceiros P e s s o a
Jurídica

C
N
P
J
:
36.260.417/0001-30

Contratação do
programa conexão
GOV&I, um amplo e
inovador programa
de desenvolvimento
de habilidades e
competências na
área de governança
e gestão de T&I, com
f o c o
n a
implementação do
framework cobit e
implementação do
plano nacional de
tecnologia da
informação no
âmbito do Ministério
Público Brasileiro,
c o n f o r m e
Inexigibilidade nº
11/2020, art. 25, II ,
lei nº 8.666/93, para
o exercício de 2020.

2020NE00783
(PGJ)
E m i s s ã o :
24/11/2020

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Conexão Arteiro
Marketing
e
Desenvolvimento
Profissional Ltda
C
N
P
J
:
34.591.318/0001-06

R$ 5.940,00

Teresina, 07 de dezembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

8.2. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 56/201814624
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 56/2018
a) Espécie: Contrato n° 56/2018, firmado em 01 de dezembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.877.300/0001-81;
b) Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a supressão de aproximadamente 1,43915 % do valor original do contrato, referente à
implantação da central de serviços; o reajuste e a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93 e cláusulas sexta e décima do contrato administrativo nº 56/2018, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de suporte à infraestrutura de TI com atendimento de 1° e 2° níveis de Service Desk (Central de
Serviços), tendo por base as boas práticas preconizadas pela 1TIL — Information Technology Infraestructure Library;
c) FundamentoLegal: art. 57, inciso II, da lei 8.666/93 e cláusula sexta do contrato original;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0013.0004079/2020-56;
e) Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 21/2018;
f) Vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 12 (doze) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2020 (14/12/2020);
g) Valor: O valor total do presente termo aditivo será de R$ 665.660,21 (seiscentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais e vinte e
um centavos), sendo R$ 661.055,88 (seiscentos e sessenta e um mil cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) referente a prorrogação
contratual por doze meses, e R$ 4.604,33 (quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos) correspondente ao retroativo de 08/10 a
14/12/2020, devendo a importância de R$ 89.072,58 (oitenta e nove mil setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020.;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.40Nota de Empenho: 2020NE00784;
i) Signatários: pela contratada: Alexandre Mota Albuquerque, Diretor, portador da Cédula de Identidade n° 93001004190 SSP/CE e CPF (MF) n°
261.138.723-00, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.

8.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO14646
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº2407/2019, 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 modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 16.11.2020.
Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze)meses para eventual aquisição de materiais de consumo (nobreacks, filtro de linha e bateria
para nobreacks), para atender a necessidade das unidades e setores do MPPI, conforme especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 163.711,20

R$ 123.998,40

R$ 39.712,80
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ITEM 1
EMPRESA VENCEDORA: KAMAR KAYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 17.635.662/0001-30;
REPRESENTATE: MICHELLY BONUGLI FELIPPELLI
TELEFONE: (11) 2018-6024
E-MAIL: licitação.kamar@gmail.com
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

Valor Total

1

Nobreak 1200VA
Marca: TS SHARA;
Modelo: 4431 Compact pro 1400 VA

240

R$ 516,66

R$ 123.998,40

ITEM 2
FRACASSADO
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

2

Filtro de Linha

400

FRACASSADO

Valor Total

ITEM 3
FRACASSADO
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

3

Bateria de nobreak

100

FRACASSADO

Valor Total

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 07 de dezembro de 2020
Cleyton Soares da Costa e Silva - Pregoeiro do MPPI

8.4. HOMOLOGAÇÃO14647
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 28/2020 que tem como objeto o registro de
preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de materiais de consumo (nobreacks, filtro de linha e bateria para nobreacks),
para atender a necessidade das unidades e setores do MPPI, atendendo a sua tramitação e legislação pertinente, HOMOLOGO a presente
licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 163.711,20

R$ 123.998,40

R$ 39.712,80

ITEM 1
EMPRESA VENCEDORA: KAMAR KAYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 17.635.662/0001-30;
REPRESENTATE: MICHELLY BONUGLI FELIPPELLI
TELEFONE: (11) 2018-6024
E-MAIL: licitação.kamar@gmail.com
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

Valor Total

1

Nobreak 1200VA
Marca: TS SHARA;
Modelo: 4431 Compact pro 1400 VA

240

R$ 516,66

R$ 123.998,40

ITEM 2
FRACASSADO
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

2

Filtro de Linha

400

FRACASSADO

Valor Total

ITEM 3
FRACASSADO
Item

Especificação

Und

Valor Unitário

3

Bateria de nobreak

100

FRACASSADO

Valor Total

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 07 de dezembro de 2020
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

8.5. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/202014655
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº13/2020
A PregoeiraÉrica 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 sessãoeletrônicasidorealizadanodia18.11.2020.
Objeto:Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material deconstrução, manutenção predial, estrutural,
iluminação e ferramentas, conforme quantidades e especificações contidas noTermo de Referência (Anexo I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 350.522,80

R$ 274.507,35

R$ 76.015,45

LOTE I
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EMPRESA VENCEDORA:C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP
CNPJ:07.239.237/0001-79
ENDEREÇO:AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, PIÇARRA, TERESINA-PI, CEP: 64.017-090.
REPRESENTANTE:CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA,CPF:306.953.253-53
FONE:(86) 3085-1395/ (86) 99982-8203
E-MAIL:clbeserra.the@gmail.com
Ite
m

Descrição

Medida

Quantidad
e

Valor
unitári
o (R$)

Valor total
(R$)

1

Cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, largura 35 mm.
Marca: Papaiz

Unidad
e

80

12,00

960,00

2

Barraanti-pânicosimples para porta, tamanho pelo menos de 1 metro, com ponto de
travamento.
Marca: Soprano

Unidad
e

25

350,0
0

8.750,00

3

Fechadura para porta externa, maçaneta emzamac, distância de broca de 40 mm, espelho,
testa econtra-testaem aço inoxidável, cilindro em latão maciço com duas chaves.
Marca: Good

Unidad
e

150

28,00

4.200,00

4

Conector de emenda e derivação: para condutores flexíveis de pelo menos 2,5mm²;
composto de material de cobre; deve suportar uma corrente de 32a; tensão de operação
até 400v.
Marca: Taplink

Unidad
e

100

1,03

103,00

5

Fita antiderrapante, material filme de poliéster e óxido de alumínio, largura 5,00 cm, cor
preta fosforescente, aplicação superfícies irregulares (escada, rampa, corredor),
comprimento 20 m, características adicionais adesivo de borracha, à prova d'água/resina
adesiva
Marca: Axton

Unidad
e

50

51,87

2.593,50

6

Canaleta PVC, 50 x 20 x 210 cm, branca, com adesivo autocolante.
Marca: Plasbohn

Unidad
e

250

8,50

2.125,00

7

Adaptador benjamim para tomada padrão brasileira 2p + t, novo e antigo, para três
conexões.
Marca: Romazi

Unidad
e

300

5,38

1.614,00

8

Extensão 2p +t para cinco ligações 5m.
Marca: Romazi

Unidad
e

200

18,00

3.600,00

9

Passa fio, materialpvc, comprimento 20 m, aplicação passagem cabo/fio, tipo profissional,
características adicionais ponta guia empvce ponta de tração soldada.
Marca: Plasbohn

Unidad
e

30

20,76

622,80

10

Tesoura poda, material lâmina aço, material cabo madeira, peso aproximado de 730 g,
comprimento cabo 21,50 cm, tipo uso para cerca viva, aplicação jardinagem.
Marca: Tramontina

Unidad
e

20

38,31

766,20

11

Esquadro, tipo fixo, material régua aço, material cabo alumínio, comprimento régua 12pol,
tipo graduação dupla, tipo sistema medição decimal e inglês, escala graduação 0,50 mm e
1/32¨, aplicação carpintaria.
Marca: Fortgpro

Unidad
e

10

17,79

177,90

12

Mola aérea para porta, com regulagem para fechamento e funcionamento por sistema
mecânico/hidráulico.
Marca: Starfer

Unidad
e

50

96,40

4.820,00

13

Caixa de passagempvcpara instalação elétrica e embutir, 4x2, que suporta a instalação por
módulos.
Marca: Krona

Unidad
e

200

1,64

328,00

14

Caixa de passagempvcpara instalação elétrica e embutir, 4x4, que suporta a instalação por
módulos.
Marca: Krona

Unidad
e

75

3,21

240,75

15

Suporte para módulos de caixa de passagempvc, para encaixe de tomadas e interruptores
em módulos, capacidade para até 3 módulos, tamanho 4x2.
Marca: Krona

Unidad
e

600

4,50

2.700,00

16

Suporte para módulos de caixa de passagempvc, para encaixe de tomadas e interruptores
em módulos, capacidade para até 6 módulos, tamanho 4x4.
Marca: Krona

Unidad
e

100

8,18

818,00

17

Tampa cega para caixa de passagem elétrica, tamanho 4x2. Cor branca.
Marca: Romazi

Unidad
e

300

1,85

555,00

18

Tampa cega para caixa de passagem elétrica, tamanho 4x4. Cor branca.
Marca: Romazi

Unidad
e

150

2,38

357,00

19

Módulo de tomada 2p + t, 10a, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem

Unidad

500

8,50

4.250,00
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4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

e

20

Módulo de tomada 2p + t, 20a, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem
4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

Unidad
e

200

16,00

3.200,00

21

Módulo rj-45 fêmea, branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou 4x4.
Marca: Fukukawa

Unidad
e

2000

12,00

24.000,00

22

Módulo de telefone (rj-11), branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou
4x4.
Marca: PialPlus

Unidad
e

200

6,60

1.320,00

23

Módulo interruptor, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

Unidad
e

2000

5,50

11.000,00

24

Tampa 4x2 ou 4x4pvc, branca para módulo.
Marca: Romazi

Unidad
e

400

7,60

3.040,00

25

Fita isolante elétrica, material básicopvcauto-extinguível, resistência à tensão até 750 v, cor
preta, classe temperatura 90 ¨c, comprimento 20 m, largura 19 mm, espessura 0,15 mm.
Marca: Krona

Unidad
e

100

4,40

440,00

26

Lâmpadaledbulbo 9 a 9,5w, luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

400

11,00

4.400,00

27

Lâmpadaledbulbo 20w luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

400

12,50

5.000,00

28

Lâmpada tubularled10w, medida aproximada de 60cm luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

300

12,00

3.600,00

29

Lâmpada tubularled20w, medida aproximada de 120cm luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

2000

18,00

36.000,00

30

Luminária tipo tartaruga luz branca fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

100

26,00

2.600,00

31

Luminária tubularled20w, tiposlim, para lâmpadas de medida aproximada 60cm luz branca
fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

300

68,00

20.400,00

32

Luminária tubularled10w, tiposlim, para lâmpada de medida aproximada 60cm luz branca
fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

150

38,00

5.700,00

33

Reator eletrônico simples de 40w, partida rápida, para lâmpadas de 40w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

22,00

2.200,00

34

Reator eletrônico duplo de 40w, partida rápida, para lâmpadas de 40w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

18,00

1.800,00

35

Reator eletrônico simples de 20w, partida rápida, para lâmpadas de 20w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

21,86

2.186,00

36

Reator eletrônico duplo de 20w, partida rápida, para lâmpadas de 20w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

18,05

1.805,00

37

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético bipolar 15a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

30,00

3.000,00

38

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético bipolar 20a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

35,26

3.526,00

39

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 25a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

35,26

3.526,00

40

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 100a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

30

118,5
4

3.556,20

41

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 50a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

30

56,80

1.704,00

42

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 40a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

30

51,42

1.542,60

43

Tomada 2p +t, 250v, sobrepor tamanho 4x2, para módulos.

Unidad

200

13,96

2.792,00
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Marca: Romazi

e
R
$
187.918,9
5

Valor total do lote I
LOTE II
Exclusivo para Empresade Pequeno Porte - EPP e Microempresa - ME.
EMPRESA VENCEDORA:VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
CNPJ:26.507.653/0001-55
ENDEREÇO:RUA DESEMB. RIBEIRO DA LUZ, 183, SL 303 - BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30.640-040.
REPRESENTANTE:ANA PAULA COSTA GRECO,CPF:071.220.316-83
FONE:(31) 2515-5066
E-MAIL:volteletrica1@gmail.com
Item

Descrição

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário (R$)

Valor total
(R$)

1

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia18w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

130

29,99

3.898,70

2

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia12w, luz branca
fria. Com placa oufilete deled.
Marca: Avant

Unidade

125

19,99

2.498,75

3

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia36w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Avant

Unidade

125

171,95

21.493,75

4

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia25w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Avant

Unidade

200

57,29

11.458,00
R$39.349,2
0

Valor total do lote II
LOTE III
Exclusivo para Empresade Pequeno Porte - EPP e Microempresa - ME.
EMPRESA VENCEDORA:VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
CNPJ:26.507.653/0001-55
ENDEREÇO:RUA DESEMB. RIBEIRO DA LUZ, 183, SL 303 - BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30.640-040.
REPRESENTANTE:ANA PAULA COSTA GRECO,CPF:071.220.316-83
FONE:(31) 2515-5066
E-MAIL:volteletrica1@gmail.com
Item

Descrição

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário (R$)

Valor total
(R$)

1

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia18w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

150

33,45

5.017,50

2

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia12w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

125

28,65

3.581,25

3

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia36w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

130

183,94

23.912,20

4

Driver de reposição para luminária de led até 25w e embutir e
sobrepor. Caixa com 10 unidades.
Marca: Lumepetro

Caixa

40

172,55

6.902,00

5

Chip led 20w para reposição em luminárias de embutir e sobrepor.
Caixa com 60 unidades.
Marca: Led

Caixa

15

521,75

7.826,25

Valor total do lote III

R
$
47.239,20

PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,07 DE DEZEMBRODE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

8.6. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 13/202014656
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 13/2020,que tem comoobjeto o"registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de construção, manutenção predial, estrutural, iluminação e
ferramentas, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I)",atendendo a sua tramitação e Legislação
pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
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VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 350.522,80

R$ 274.507,35

R$ 76.015,45

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP
CNPJ:07.239.237/0001-79
ENDEREÇO:AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, PIÇARRA, TERESINA-PI, CEP: 64.017-090.
REPRESENTANTE:CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA,CPF:306.953.253-53
FONE:(86) 3085-1395/ (86) 99982-8203
E-MAIL:clbeserra.the@gmail.com
Ite
m

Descrição

Medida

Quantidad
e

Valor
unitári
o (R$)

Valor total
(R$)

1

Cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, largura 35 mm.
Marca: Papaiz

Unidad
e

80

12,00

960,00

2

Barraanti-pânicosimples para porta, tamanho pelo menos de 1 metro, com ponto de
travamento.
Marca: Soprano

Unidad
e

25

350,0
0

8.750,00

3

Fechadura para porta externa, maçaneta emzamac, distância de broca de 40 mm, espelho,
testa econtra-testaem aço inoxidável, cilindro em latão maciço com duas chaves.
Marca: Good

Unidad
e

150

28,00

4.200,00

4

Conector de emenda e derivação: para condutores flexíveis de pelo menos 2,5mm²;
composto de material de cobre; deve suportar uma corrente de 32a; tensão de operação
até 400v.
Marca: Taplink

Unidad
e

100

1,03

103,00

5

Fita antiderrapante, material filme de poliéster e óxido de alumínio, largura 5,00 cm, cor
preta fosforescente, aplicação superfícies irregulares (escada, rampa, corredor),
comprimento 20 m, características adicionais adesivo de borracha, à prova d'água/resina
adesiva
Marca: Axton

Unidad
e

50

51,87

2.593,50

6

Canaleta PVC, 50 x 20 x 210 cm, branca, com adesivo autocolante.
Marca: Plasbohn

Unidad
e

250

8,50

2.125,00

7

Adaptador benjamim para tomada padrão brasileira 2p + t, novo e antigo, para três
conexões.
Marca: Romazi

Unidad
e

300

5,38

1.614,00

8

Extensão 2p +t para cinco ligações 5m.
Marca: Romazi

Unidad
e

200

18,00

3.600,00

9

Passa fio, materialpvc, comprimento 20 m, aplicação passagem cabo/fio, tipo profissional,
características adicionais ponta guia empvce ponta de tração soldada.
Marca: Plasbohn

Unidad
e

30

20,76

622,80

10

Tesoura poda, material lâmina aço, material cabo madeira, peso aproximado de 730 g,
comprimento cabo 21,50 cm, tipo uso para cerca viva, aplicação jardinagem.
Marca: Tramontina

Unidad
e

20

38,31

766,20

11

Esquadro, tipo fixo, material régua aço, material cabo alumínio, comprimento régua 12pol,
tipo graduação dupla, tipo sistema medição decimal e inglês, escala graduação 0,50 mm e
1/32¨, aplicação carpintaria.
Marca: Fortgpro

Unidad
e

10

17,79

177,90

12

Mola aérea para porta, com regulagem para fechamento e funcionamento por sistema
mecânico/hidráulico.
Marca: Starfer

Unidad
e

50

96,40

4.820,00

13

Caixa de passagempvcpara instalação elétrica e embutir, 4x2, que suporta a instalação por
módulos.
Marca: Krona

Unidad
e

200

1,64

328,00

14

Caixa de passagempvcpara instalação elétrica e embutir, 4x4, que suporta a instalação por
módulos.
Marca: Krona

Unidad
e

75

3,21

240,75

15

Suporte para módulos de caixa de passagempvc, para encaixe de tomadas e interruptores
em módulos, capacidade para até 3 módulos, tamanho 4x2.
Marca: Krona

Unidad
e

600

4,50

2.700,00

16

Suporte para módulos de caixa de passagempvc, para encaixe de tomadas e interruptores
em módulos, capacidade para até 6 módulos, tamanho 4x4.
Marca: Krona

Unidad
e

100

8,18

818,00

17

Tampa cega para caixa de passagem elétrica, tamanho 4x2. Cor branca.
Marca: Romazi

Unidad
e

300

1,85

555,00
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18

Tampa cega para caixa de passagem elétrica, tamanho 4x4. Cor branca.
Marca: Romazi

Unidad
e

150

2,38

357,00

19

Módulo de tomada 2p + t, 10a, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem
4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

Unidad
e

500

8,50

4.250,00

20

Módulo de tomada 2p + t, 20a, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem
4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

Unidad
e

200

16,00

3.200,00

21

Módulo rj-45 fêmea, branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou 4x4.
Marca: Fukukawa

Unidad
e

2000

12,00

24.000,00

22

Módulo de telefone (rj-11), branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou
4x4.
Marca: PialPlus

Unidad
e

200

6,60

1.320,00

23

Módulo interruptor, 250v, branco para uso e instalação em caixa de passagem 4x2 ou 4x4.
Marca: Romazi

Unidad
e

2000

5,50

11.000,00

24

Tampa 4x2 ou 4x4pvc, branca para módulo.
Marca: Romazi

Unidad
e

400

7,60

3.040,00

25

Fita isolante elétrica, material básicopvcauto-extinguível, resistência à tensão até 750 v, cor
preta, classe temperatura 90 ¨c, comprimento 20 m, largura 19 mm, espessura 0,15 mm.
Marca: Krona

Unidad
e

100

4,40

440,00

26

Lâmpadaledbulbo 9 a 9,5w, luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

400

11,00

4.400,00

27

Lâmpadaledbulbo 20w luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

400

12,50

5.000,00

28

Lâmpada tubularled10w, medida aproximada de 60cm luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

300

12,00

3.600,00

29

Lâmpada tubularled20w, medida aproximada de 120cm luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

2000

18,00

36.000,00

30

Luminária tipo tartaruga luz branca fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

100

26,00

2.600,00

31

Luminária tubularled20w, tiposlim, para lâmpadas de medida aproximada 60cm luz branca
fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

300

68,00

20.400,00

32

Luminária tubularled10w, tiposlim, para lâmpada de medida aproximada 60cm luz branca
fria. Cor branca.
Marca: Llum

Unidad
e

150

38,00

5.700,00

33

Reator eletrônico simples de 40w, partida rápida, para lâmpadas de 40w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

22,00

2.200,00

34

Reator eletrônico duplo de 40w, partida rápida, para lâmpadas de 40w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

18,00

1.800,00

35

Reator eletrônico simples de 20w, partida rápida, para lâmpadas de 20w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

21,86

2.186,00

36

Reator eletrônico duplo de 20w, partida rápida, para lâmpadas de 20w.
Marca: Wrc

Unidad
e

100

18,05

1.805,00

37

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético bipolar 15a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

30,00

3.000,00

38

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético bipolar 20a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

35,26

3.526,00

39

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 25a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

100

35,26

3.526,00

40

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 100a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

30

118,5
4

3.556,20

41

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 50a, com flexibilidade de
instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

Unidad
e

30

56,80

1.704,00

42

Disjuntor baixa tensão - disjuntor termomagnético tripolar 40a, com flexibilidade de

Unidad

30

51,42

1.542,60
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43

instalação em quadro padrãodinebolt-one curva de atuação.
Marca: Steck

e

Tomada 2p +t, 250v, sobrepor tamanho 4x2, para módulos.
Marca: Romazi

Unidad
e

200

13,96

2.792,00
R
$
187.918,9
5

Valor total do lote I
LOTE II
Exclusivo para Empresade Pequeno Porte - EPP e Microempresa - ME.
EMPRESA VENCEDORA:VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
CNPJ:26.507.653/0001-55
ENDEREÇO:RUA DESEMB. RIBEIRO DA LUZ, 183, SL 303 - BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30.640-040.
REPRESENTANTE:ANA PAULA COSTA GRECO,CPF:071.220.316-83
FONE:(31) 2515-5066
E-MAIL:volteletrica1@gmail.com
Item

Descrição

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário (R$)

Valor total
(R$)

1

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia18w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

130

29,99

3.898,70

2

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia12w, luz branca
fria. Com placa oufilete deled.
Marca: Avant

Unidade

125

19,99

2.498,75

3

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia36w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Avant

Unidade

125

171,95

21.493,75

4

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia25w, luz branca
fria. Com placa ou filete deled.
Marca: Avant

Unidade

200

57,29

11.458,00
R$39.349,2
0

Valor total do lote II
LOTE III
Exclusivo para Empresade Pequeno Porte - EPP e Microempresa - ME.
EMPRESA VENCEDORA:VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
CNPJ:26.507.653/0001-55
ENDEREÇO:RUA DESEMB. RIBEIRO DA LUZ, 183, SL 303 - BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30.640-040.
REPRESENTANTE:ANA PAULA COSTA GRECO,CPF:071.220.316-83
FONE:(31) 2515-5066
E-MAIL:volteletrica1@gmail.com
Item

Descrição

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário (R$)

Valor total
(R$)

1

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia18w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

150

33,45

5.017,50

2

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia12w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

125

28,65

3.581,25

3

Luminárialedembutir, quadrada branca,potencia36w, luz branca fria.
Com placa ou filete deled.
Marca: Lumepetro

Unidade

130

183,94

23.912,20

4

Driver de reposição para luminária de led até 25w e embutir e
sobrepor. Caixa com 10 unidades.
Marca: Lumepetro

Caixa

40

172,55

6.902,00

5

Chip led 20w para reposição em luminárias de embutir e sobrepor.
Caixa com 60 unidades.
Marca: Led

Caixa

15

521,75

7.826,25

Valor total do lote III

R
$
47.239,20

PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,07 DE DEZEMBRODE 2020.
Dra.Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

9. OUTROS
[]
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9.1. 74ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - BARRO DURO14649
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000671-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000671-325/2020, instaurada a partir de Manifestação nº 3729/2020, recebida na Ouvidoria do Ministério Público.
Compulsando os autos, verifica-se que obras estariam sendo realizadas no período de campanha eleitoral, sendo obras em praças, creches,
reforma na Prefeitura, calçamentos, etc., supostamente em prol de votos par ao prefeito de São Félix, Sr. Jailson Pio.
Oficiou-se à Prefeitura na pessoa de seu prefeito para que apresentasse esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme fls. 21.
Em resposta, o prefeito apresentou esclarecimentos e documentação correlata, conforme mídia anexa às fls. 24.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado, tendo em vista os esclarecimentos e documentação juntados
pelo Prefeito, conforme mídia de fls. 24, pelo que se constata que as obras são frutos de convênios e reformas anteriores ao pleito eleitoral, não
cabendo a argumentação de que as referidas obras foram realizadas com o fito de angariar votos.
Conforme documentação anexa, o referido prefeito pontuou os convênios, contratos e publicações dos referidos atos administrativos de 15 obras,
justificando a mobilidade da máquina pública de forma plausível.
Esclareceu, ainda, que as obras foram fruto de convênios com o Governo Federa e os recursos foram liberados apenas em 2020, tendo sido
obedecidos as normas procedimentais cabíveis à espécie.
Ante toda a farta documentação apresentada, não se constata que as obras se deram com viés eleitoral, mas, sim, em cumprimento a convênios
anteriores ao pleito eleitoral, não se caracterizando ilícitos neste ponto, pelo que se faz imperioso o arquivamento do presente procedimento
ministerial.
À vista do exposto, ante o esgotamento do objeto deste feito, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante e ao noticiado, para conhecimento das medidas
adotadas.
Barro Duro - PI, 03 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

9.2. 85ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA14653
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
PORTARIA ELEITORAL Nº 004/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL/PI
O Presentante do Ministério Público Eleitoral nesta 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 n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO denúncia realizada pelo sr. Benedito Alves, representante
do Partido PTB em Murici dos Portelas, dando conta de suposta distribuição ilegal de combustíveis na Municipalidade;
RESOLVE:
CONVERTER a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL para coleta de informações e elucidação dos
fatos.
Considerando documentos de ID. 32117508, à Secretaria desta Promotoria para fins de inclusão do feito em pauta no intuito de proceder à oitiva
dos senhores BRUNO IGOR ROCHA, DIANA MARINHO e ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES, a fim de tratar
sobre suposta distribuição ilegal de combustível no Município de Murici dos Portelas/PI.
DETERMINO ainda que a Secretaria deste Órgão Ministerial faça constar nas notificações encaminhadas às partes de que as audiências serão
realizadas presencialmente na 2ª Promotoria de Justiça do Município de Esperantina, podendo ser realizadas virtualmente pelo aplicativo zoom,
devendo as pessoas a serem ouvidas apresentarem e- mail para encaminhamento do link de acesso do sistema zoom à sala virtual de audiência.
As informações relativas a e-mails pessoais para encaminhamento de link de acesso a sala virtual de audiências deverão ser encaminhadas para
o e-mail: segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
Em completude, determina-se o registro e autuação da presente portaria no sistema SIMP, a publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico
do MPPI e a comunicação ao CACOP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Esperantina, 07 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral
Respondendo pela Promotoria Eleitoral da 85ª Zona

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

10.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI14640
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS-PI GRUPO DE TRABALHO-PGJ/PI 866/2020 e 928/2020
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Promotorias de Justiça de Picos, Fronteiras, Jaicós, Simões, Inhuma, Valença, Padre Marcos, Paulistana, Aroazes, Itainópolis e Pio X:
//www.mppi.mp.br/telefones da Secretaria: (89) 98143-0561/ (89) 99867-5372
PORTARIA Nº 73/2020
PA- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DA REGIÃO de
Picos-PI, conforme Portaria nº 928/2020, publicada no DOEMP nº 616, de 16/04/2020, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts.
127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
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 a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 30/01/2020, 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 ser o Ministério Público órgão agente da fscalização da gestão pública de saúde, assim defnido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
CONSIDERANDO que para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XI) e Lei 8.666/93, como medida de legalidade, impessoalidade,
isonomia, efciência e moralidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, "é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus"
sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência";
CONSIDERANDO, no entanto, que a mencionada lei, com as alterações feitas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, nos
termos do artigo 4º-E, impõe alguns requisitos a serem observados, ainda de que de modo simplifcado, quais sejam:
"O termo de referência simplifcado ou o projeto básico simplifcado a que se refere o caput
conterá:
- declaração do objeto;
- fundamentação simplifcada da contratação; III - descrição resumida da solução apresentada; IV - requisitos da contratação;
- critérios de medição e pagamento;
- estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
Portal de Compras do Governo Federal;
pesquisa publicada em mídia especializada;
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo
contratações similares de outros entes públicos; ou
pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justifcativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justifcativa nos autos".
CONSIDERANDO que, nos termos dos §2º e 3º do art. 4º-E da Medida Provisória nº 926/2020, somente excepcionalmente, mediante justifcativa
da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput do aludido dispositivo e que os preços
obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes
de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justifcativa nos autos;
CONSIDERANDO a dispensa de Licitação nº 26/2020/FEPISERH, ocorrida no bojo do Processo Administrativo nº 1.422/2020/FEPISERH, cujo
objeto consiste na "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DO HOSPITAL REGIONAL
JUTINO LUZ- HRJL", daí originando contratos administrativos com empresas "ALFA MÉDICO
HOSPITALAR", "ARTESANIPHARMA MANIPULAÇÃO", "C.A.B. NASCIMENTO- DIST. RENASCER", "DETMED- D.R.C. COMERCIO LTDA",
"DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI", "DISNOMED- DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA", "DIST. DE
MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA", "MÉDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA", "OTIMA DISTRIBUIDORA- R O
CARVALHO DO NASCIMENTO";
CONSIDERANDO a deliberação da maioria dos integrantes do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Defesa da Probidade
Administrativa - Teresina, no acompanhamento do COVID-19, em reunião por videoconferência realizada aos vinte e dois de maio do ano de dois
mil e vinte, cuja ata integra o SIMP em epígrafe;
CONSIDERANDO a ausência de manifestação acerca do ofcio 779/2020-MPPI, dirigido ao Presidente da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE
SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH,
conforme informa certidão ID: 31619010, acostada no presente feito;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8º da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de julho de 2017, INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº
73/2020, com a fnalidade de
acompanhar a Dispensa de Licitação Nº 26/2020/FEPISERH ocorrida no bojo do Processo Administrativo nº 1422/2020/CL/FEPISERH, que
ensejou os Contratos Administrativos frmados entre a "FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH"
(CNPJ: 27.667.356/0001-30) e as empresas "ALFA MÉDICO HOSPITALAR", "ARTESANIPHARMA MANIPULAÇÃO", "C.A.B. NASCIMENTODIST. RENASCER", "DETMEDD.R.C. COMERCIO LTDA", "DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI", "DISNOMED- DIST. NOGUEIRA DE
MEDICAMENTOS LTDA", "DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA", "MÉDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA", "OTIMA DISTRIBUIDORA- R O CARVALHO DO NASCIMENTO", cujo objeto consiste na "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DO HOSPITAL REGIONAL JUTINO LUZ- HRJL", bem como as repercussões jurídicas decorrentes de
tal dispensa, determinando, para tanto:
1 . Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio, conforme determina o art. 8º,
da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fns de publicação no Diário Eletrônico
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do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria ao Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID-19) do MPPI;
Reitere-se ofcio ao Ilmo. Presidente da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH, o Sr. Pablo
Dantas de Moura Santos, requisitando que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do Processo Administrativo nº 1.422/2020/FEPISERH, que
deu origem à Dispensa de Licitação nº 26/2020/FEPISERH, bem com dos respectivos contratos firmados com as empresas "ALFA MÉDICO
HOSPITALAR", "ARTESANIPHARMA MANIPULAÇÃO", "C.A.B. NASCIMENTO- DIST. RENASCER", "DETMEDD.R.C. COMERCIO LTDA", "DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI", "DISNOMED- DIST. NOGUEIRA DE
MEDICAMENTOS LTDA", "DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA", "MÉDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA", "OTIMA DISTRIBUIDORA- R O CARVALHO DO NASCIMENTO".
Após o cumprimento das determinações, retornem os autos para fns de análise. REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Picos, 13 de novembro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
Karine Araruna Xavier
Promotora de Justiça
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
Cleandro Alves de Moura
Promotor de Justiça
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
Romana Leite Vieira
Promotora de Justiça
Rafael Maia Nogueira
Promotor de Justiça
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça
Tallita Luzia Bezerra Araújo
Promotora de Justiça
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

10.2. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE CAMPO MAIOR-PI14645
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020
SIMP Nº 000005-410/2020
PORTARIA N° 02/2020
Instaura Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a abertura de LEITOS HOSPITALARES para atender a demanda decorrente
da COVID-19, no Hospital Regional de Campo Maior, no Hospital Local Nilo Lima (Castelo do Piauí), e no Hospital Estadual José Furtado de
Mendonça (São Miguel do Tapuio).
O GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 de Campo Maior/PI, conforme
Portaria nº 928/2020, publicada em 08/04/2020, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos arts. 127 e 129,
da Carta Magna;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85; art. 26, I da Lei n°
8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da Constituição Federal de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs medidas para enfrentamento da emergência de
saúde publica de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
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CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, 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 que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, em 16/03/2020, foi publicado o Decreto Estadual nº 18.884/2020, dispondo, 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 coronavirus
como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que, em 19/03/2020, mediante o Decreto Estadual nº 18.895/2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do
Piauí, ao passo em que a União reconheceu calamidade pública em âmbito nacional em razão da Pandemia da COVID-19, no dia seguinte
(20/03/2020), mediante Decreto Legislativo nº. 6/2020;
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos Estaduais nºs. 18.901/2020 e 18.902/2020, que tratam sobre as medidas excepcionais voltadas
para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19;
CONSIDERANDO que, em 20/03/2020, o Ministério da Saúde também reconheceu, por meio da Portaria n. 454/2020, o estado de transmissão
comunitária do coronavirus em todo o território nacional;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre
procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a RDC/ANVISA Nº 356, de 23.3.2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricacão,
importacão e aquisicão de dispositivos medicos identificados como prioritários para uso em servicos de saude, em virtude da emergência de
saude publica internacional relacionada ao CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 395, de 16/03/2020, que estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de
saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, sendo destinado ao Piauí a quantia de R$
6.467.782,00 (seis milhões e quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais);
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 480, de 23 de março de 2020, que estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus COVID 19, contemplando o Estado do Piauí com o valor de R$ 9.198.707,30 (nove milhões e cento e noventa e oito mil e setecentos e sete reais
e trinta centavos);
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Intergestores Bipartitedo Piauí (CIB\PI), por meio da Resolução nº 30, de 6.3.2020 que aprova os
recursos da Portaria MS/GM nº 395, de 16/03/2020 destinando para a gestão estadual (SESAPI) aplicar de acordo com o Plano de Contingência;
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí (CIB\PI), por meio da Resolução nº 32, de 27.3.2020 que aprova a
distribuição ente os municípios dos recursos previstos na Portaria MS/GM nº 480, de 23.3.2020, estabelecendo que "dentre as despesas
executadas pelos municípios com os recursos seja contemplada a aquisição de EPIs para os profissionais de saúde";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde (MS) recomenda o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos profissionais de
saúde, para prevenção de infecções, e assim evitar ou reduzir ao máximo a transmissão do vírus durante qualquer assistência à saúde prestada;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, contendo orientações para serviços de saúde sobre as medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO que, em decorrência do atual contexto de surto epidêmico do COVID-19, foi publicizado o Plano de Contingência para o
Enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavirus (2019-nCoV) do Estado do Piaui;
CONSIDERANDO que, segundo previsto no referido plano, o Estado do Piauí deverá se adaptar às necessidades de ampliação do serviço
hospitalar aos hospitais regionais dos territórios como retaguarda para dar cobertura em todo o Estado;
CONSIDERANDO que o Hospital Regional de Campo Maior, o Hospital Local Nilo Lima (Castelo do Piauí), e o Hospital Estadual José Furtado de
Mendonça (São Miguel do Tapuio), integram a rede de assistência hospitalar do Estado para atendimento da COVID-19 como porta de entrada e
referência estadual, conforme definido no sobredito Plano de Contingência;
CONSIDERANDO que segundo definido no FLUXO PARA REFERENCIAMENTO DA COVID-19: PACIENTES DA REDE ASSISTENCIAL OUTROS MUNICÍPIOS, os Hospitais Regionais de Referência Estadual realizarão a assistência aos pacientes referenciados pela rede hospitalar
dos municípios do interior do Estado que apresentem Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), bem como, farão a regulação para as
referências terciárias (Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela-IDTNP, Maternidade Dona Evangelina Rosa e Hospital Infantil Lucídio
Portela);
CONSIDERANDO que de acordo com informações da Sociedade de Terapia Intensiva do Piauí (SOTIPI), atualmente o Piauí conta com 366
leitos operantes em UTI, dos quais 198 estão na Rede Privada (172 adulto e 26 pediátricos) e 168 na Rede Pública (132 adultos e 36
pediátricos);
CONSIDERANDO que o Hospital Regional de Campo Maior, o Hospital Local Nilo Lima (Castelo do Piauí) e o Hospital Estadual José Furtado de
Mendonça (São Miguel do Tapuio), possuem leitos clínicos, conforme levantamento feito junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES, dia 06.04.2020;
CONSIDERANDO que o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é a base de dados oficial do Ministério da Saúde para
cadastramento de todos os estabelecimentos de saúde no país, independentemente da natureza jurídica ou de integrarem o Sistema Único de
Saúde (SUS), disponibilizando informações de infra-estrutura, tipo de atendimento prestado, serviços especializados, leitos e profissionais de
saúde existentes nos estabelecimmentos;
CONSIDERANDO que com o aumento esperado no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o Piauí pode enfrentar a escassez de
leitos de terapia intensiva e ventiladores artificiais, essenciais no tratamento de pacientes em estado crítico por COVID-19;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foi mantido o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no período
de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, recomendando
aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDOa instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
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PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o inc. II do art. 8º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, determina
que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000005-410/2020), com o objetivo de acompanhar a abertura de LEITOS
HOSPITALARES para atender a demanda decorrente da COVID-19, no Hospital Regional de Campo Maior, no Hospital Local Nilo Lima (Castelo
do Piauí), e no Hospital Estadual José Furtado de Mendonça (São Miguel do Tapuio), adotando como diligências iniciais as seguintes
providências,
1. Expedição de ofícios à Direção Geral do Hospital Regional de Campo Maior, do Hospital Local Nilo Lima (Castelo do Piauí), e do Hospital
Estadual José Furtado de Mendonça (São Miguel do Tapuio), solicitando, no prazo de 72 horas, as seguintes informações:
a) qual a quantidade de leitos existentes destinados para atender a demanda decorrente da Pandemia de COVID-19, declinando, o tipo de leito
(UTI e clínicos);
b) qual o planejamento para implantação de novos para o tratamento da COVID- 19, em caso de aumento de incidência dos casos;
c) preencher a PLANILHA LEITOS HOSPITALARES, enviada pelo MP, contendo o número de leitos existentes no Hospital Regional de Campo
Maior, no Hospital Local Nilo Lima (Castelo do Piauí), e no Hospital Estadual José Furtado de Mendonça (São Miguel do Tapuio) leitos
contratados em outros serviços de saúde, se houver, e as respectivas datas.
d) Encaminhar reposta e a PLANILHA devidamente preenchida para acompanhamento do MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio dos e-mails
gruporegionalcampomaior@mppi.mp.br e cezario.neto@mppi.mp.br 4. Autuação da presente Portaria, juntando pesquisa contendo a FICHA
CADASTRAL DE CADA HOSPITAL NO CNES, realizada no dia 6.3.2020, relação de leitos
em funcionamento no Estado feita pela Sociedade de Terapia Intensiva do Piauí;
5. Remessa desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
por e-mail, para conhecimento;
6. Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
7. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos deste Procedimento Administrativo a servidora e Técnica Ministerial Laiza dos Santos
Carvalho.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Campo Maior - PI, 25 de maio 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
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