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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ14666
PORTARIA PGJ/PI Nº 2280/2020
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 732/2020, bem como o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0018.0007552/2020-09,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR e o Controlador Interno do MPPI FRANCISCO MARIANO
ARAÚJO FILHO para participarem do II Fórum de Parcerias Público-Privadas e Concessões do Piauí, no dia 04 de dezembro de 2020, em
Teresina-PI.
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 2281/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 16/2020, da Junta Recursal do PROCON - JURCON/MPPI, protocolo e-doc nº
07010088695202025,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO e
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para participarem da sessão da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI, dia 15 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 2282/2020
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 19.21.0378.0007498/202044,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA, Secretário Executivo, matrícula nº 15716, 01 (um) dia de folga, para ser
fruído no dia 07 de dezembro de 2020, como compensação em razão de auxiliar os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19, na Regional de Teresina, conforme Portaria PGJ/PI nº 947/2020, bem como compensação em razão de atuação
nos dias 01 de maio de 2020, junto à Secretaria Regional de Teresina/PI no acompanhamento de ações voltadas para o combate do COVID-19.
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 2286/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Aroazes, a partir do dia 02 de dezembro de 2020, com efeitos retroativos, 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 2289/2020
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 - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0006147/2020-23,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 173, do Padrão 07, Classe C para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 19 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2290/2020
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 - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005622/2020-36,
RESOLVE:
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CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor CHARLAN SILVA DA CRUZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 211, do Padrão 05, Classe B para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 19 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2291/2020
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 ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de
Teresina, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela 37ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 09 de dezembro de 2020 a 05 de
janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 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 2293/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR KATTYA DE CASTRO EWERTON, matrícula nº 15182, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com efeitos retroativos ao dia 07 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2294/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR ADILA MARIA RAMOS MOREIRA, CPF: 051.503.563-78, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina;
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), 09 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. ATOS PGJ14692
ATO PGJ-PI Nº 1045/2020
Dispõe sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no exercício
financeiro de 2020.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12, V, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que nos termos do § 2º do art. 112 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE:
Art. 1º A conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no exercício financeiro
de 2020, obedecerá ao disposto neste ato.
Art. 2º Observada a imperiosa necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira do exercício financeiro de 2020, será
permitida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozado pelos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, tomando-se por base
de cálculo o valor da remuneração do membro na data em que for efetivado o pagamento da conversão.
Art. 3º O pagamento a que se refere o artigo anterior, de caráter indenizatório, deve ser previamente requerido pelos membros interessados, no
período de 09 a 10 de dezembro de 2020, mediante único requerimento por interessado, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela
Coordenadoria de Recursos Humanos, considerando-se inválidos outros requerimentos, ainda que dentro do prazo fixado no caput deste artigo.
§1º No exercício financeiro de 2020, a fração da licença-prêmio passível de conversão em pecúnia será limitada à capacidade orçamentária e da
disponibilidade
financeira do órgão.
§2º O direito previsto neste ato recairá sobre o período de licença-prêmio mais antigo e, preferencialmente, sobre aquele em que não houve o
início de fruição.
Art. 4º Somente serão conhecidos os requerimentos que versarem sobre a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio por assiduidade
que já tenham sido efetivamente adquiridos pelo membro.
Art. 5º Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência adstrita ao exercício financeiro de 2020.
Teresina-PI, 09 de dezembro de 2020.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
ATO PGJ/PINº 1046/2020
Altera o Ato PGJ/PI nº 714/2017, que dispõesobre a instituição de Metodologia de Gerenciamento de Projetos no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí, e dá outras providências.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, inciso V, da Lei Complementar
Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOas prioridades institucionais estabelecidas no Mapa Estratégico 2020/2029 do MPPI, que, tem como foco estratégico a
transversalidade.
CONSIDERANDOa necessidade de alinhamento dos projetos ao Mapa Estratégico e do aprimoramento de processos de gerenciamento de
projetos institucionais;
CONSIDERANDOo objetivo estratégico de coletar, analisar e disseminar informações sobre o desempenho dos projetos da Instituição, bem como
de construir conhecimento e habilidades para melhorar a qualidade na prestação dos serviços institucionais;
CONSIDERANDOa importância de valorizar o treinamento e o desenvolvimento de habilidades em gerenciamento de projetos e de implementar
serviços de apoio para esse gerenciamento, com foco no incremento da eficácia institucional;
CONSIDERANDOa implantação do INOVA- Sistema de Gestão de Projetos e Processos, por meio do termo de cooperação técnica nº 037/2019MPSP, com objetivo de tornar eficiente a gestão e governança da estratégia institucional, facilitando a criação e implementação de planos,
programas, projetos e processos e simplificando a comunicação e a reutilização de projetos que apresentaram bons resultados em sua
implementação.
RESOLVE:
Art. 1ºOs artigos 2º, 4º, 5º, inciso II e XII, e 8º, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2ºSob a coordenação executiva da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG), a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) será
atualizada e disponibilizada pelo Escritório de Projetos do Ministério Público. (NR)
Art. 4ºCompete à Assessoria de Planejamento e Gestão, por intermédio do Escritório de Projetos: (NR)
(...)
Art. 5º(...)
II - garantir que o projeto seja incluído no software específico para gerenciamento de projetos do MPPI; (NR)
(...)
XII - mensurar os indicadores dos projetos, de esforço, resultado e contribuição. (AC)
Art. 8º(...)
§ 1º O Escritório de Projetos comunicará a área demandante a aprovação ou não do projeto proposto, informando inclusive os motivos, no caso
de não aprovação. (NR)
§ 2º O gerente do projeto deverá providenciar a inserção no software INOVA. (AC)
Art. 2ºEste Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 09 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14669
Inquérito Civil nº 113/2019
SIMP 001231-310/2019
Objeto: APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Investigado: GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração de conduta improba da Prefeita Municipal
de Capitão Gervásio Oliveira - Sra. Gabriela Oliveira Coelho da Luz -, em razão da condução de pessoas para alistamento eleitoral no Município
de São João do Piauí, após notícia de fato encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelo Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral - São João do
Piauí.
Constatou-se que a prefeita, ora Requerida, violou os princípios administrativos em razão do transporte de diversos munícipes, na sua maioria
adolescentes, do município de Capitão Gervásio Oliveira com destino ao Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral do Piauí, situado em São João do
Piauí, para realização de alistamento eleitoral, utilizando veículo oficial e dois funcionários da Prefeitura municipal.
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 080094476.2020.8.18.0135 - 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
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) 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
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2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14670
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de reclamação apresentada por meio de abaixo- assinado pelos moradores da rua Anhanguera. Os noticiantes afirmam que, naquela
rua, foi iniciada a realização de obras de asfaltamento, o que dificultará o escoamento das águas pluviais, em razão de desnível da topografia da
rua.
Foi expedido ofício ao município de Parnaíba-PI, solicitando informações sobre o fato.
Em resposta, foi encaminhado o ofício n° 168/2019, informando que a secretaria de infraestrutura realizaria estudo no local, a fim de avaliar os
impactos negativos do acúmulo de água, bem como possíveis ações preventivas para dirimir os impactos da obra; sendo solicitada a concessão
de prazo para o encaminhamento de maiores informações.
Por meio do ofício nº 126/2019, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o município informasse os resultados obtidos com a realização
do estudo.
Através do ofício nº 05/2020, foi informado que se verificou a existência de pequenos desníveis em alguns pontos da pavimentação poliédrica, o
que gera pontos de acúmulo das águas da chuva, bem como que as obras de pavimentação foram suspensas até a execução dos reparos
através da remoção da pavimentação poliédrica existente e realização de uma nova, de modo a proporcionar a drenagem das águas pluviais, e
só após será realizada a pavimentação asfáltica.
A Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público determina que a Notícia de Fato deve ser arquivada quando o seu objeto
se encontrar solucionado, devendo ser o noticiante cientificado da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Determino o arquivamento do feito. Tendo em vista que a notícia foi apresentada por meio de abaixo-assinado e que não foi apresentado o
endereço completo de qualquer dos noticiantes, apenas afirmaram residir na rua Anhanguera,
mostra-se inviável a cientificação.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do
Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Parnaíba/PI, 21 de janeiro de 2020.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça

2.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14671
NF N. 000284-361/2020
INTERESSADO(A): Maurício da Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e inte- resses individuais indisponíveis da pessoa com deficiência Maurício da
Silva, com qualificação nos autos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de
Maria Zilma da Silva, estaria em situa- ção de risco, em decorrência de doença mental que lhe acomete e situação de rua por que passa
atualmente. Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a pessoa apontada está na condição noticiada e, em
caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Foi, inicialmente, oficiado ao CREAS de Picos para tomar as devidas providências de forma a fazer a inserção de Maurício da Silva na rede de
atendimento psicossocial do Município para acompanhamento social, avaliação psiquiátrica e tra- tamento, remetendo relatório circunstanciado a
esta Promotoria de Justiça.
Em sequência, sobreveio o Relatório Sociofamiliar n. 056 (ID 31623687), elaborado por Técnico do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Picos, com a informação de que o interessado, que residia com avó Maria da Cruz da Conceição, acha-se, atualmente,
recolhido na penitenciária João de Deus Barros. Segundo consta, Maurício não fazia tratamento psiquiátrico, informando a avó que o levou
apenas na Unidade Básica de Saúde - UBS local, sendo que o médico passou um remédio, mas não resolveu suas inquietações. A prisão se
deve a acusação de roubo.
Nesse contexto, a continuação deste procedimento, que objetivava a inclusão do interessado na rede de atendimento psicossocial, não tem mais
resultado prático neste momento, já que se encontra recolhido ao cárcere, onde sua doença pode, a princípio, ser tratada dentro do
estabelecimento prisional.
Não se vislumbra justificativa para a continuidade de diligências ou a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de
danos causados aos interesses da pessoa com deficiência em destaque neste momento, vez que, diante das circunstâncias, restou
impossibilitado o seu encaminhamento para tratamento psiquiátrico junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, sem prejuízo, naturalmente,
de futura atuação deste órgão de execução em face de nova demanda envolvendo o mesmo interessado.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a
devida comuni- cação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessi- dade de remessa dos autos para
deliberação.
Cientifique-se a noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias (art. 4º, § 1º, da mesma norma), bem assim para, se necessário for, após o retorno de Maurício à sociedade, comparecer à Promotoria
de Justiça para futura atuação em razão de sua doença.
Publique-se no DOMPPI.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 28 de agosto de 2020.
ANTONIO CESAR GONCALVES
BARBOSA:5527470630
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304 Dados: 2020.08.30 11:07:33
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Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

2.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14672
DESPACHO INDEFERIMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no âmbito de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição
Federal, artigo 26, da Lei Nº. 8.625/93 e, artigo 37, inciso I, e alíneas "a" e "b", ambos da Lei Complementar N°. 12/93; e Resolução Nº. 174/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual resolve:
CONSIDERANDO que restou distribuído ao Grupo Regional de Parnaíba, o Atendimento ao Público Nº. 001295-369/2020, a partir da
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Manifestação Nº. 900/2020, protocolada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, onde o noticiante relata o seguinte: "Bom dia!
Gostaria de denunciar que o prefeito de Parnaíba está mais uma vez liberando o comércio na cidade. O movimento nas ruas da cidade já começa
a aumentar.";
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas e de
outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal e artigo 25, inciso IV, "a",
da Lei Nº. 8.625/93;
CONSIDERANDO que, através da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), foi proposta Ação Civil Pública sob o Nº. 080093016.2020.8.18.0031, objetivando a anulação do Decreto Municipal Nº. 471/2020, de 26 de março de 2020, que autorizou o funcionamento do
comércio no Município de Parnaíba (PI), em desacordo aos termos do Decreto Estadual Nº. 18.884, de 16 de março de 2020, prorrogado pelo
Decreto Nº. 18.913, de 30 de março de 2020;
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias, fixado na referida decisão, restou mantida a suspensão da aplicação do
citado decreto municipal até posterior disposição do Governo do Estado sobre a matéria narrada;
CONSIDERANDO que o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas Covid-19 (PRO PIAUÍ) definiu estratégias para o retorno
gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as novas
regras sanitárias contidas nos protocolos gerais e específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a
propagação da doença;
CONSIDERANDO a Nota Técnica N.º 05, de 06 de julho de 2020, do Comitê PRO PIAUÍ, submetendo à apreciação do Comitê de Operações
Emergenciais - COE - o calendário de reabertura das atividades econômicas e sociais;
CONSIDERANDO que o Comitê de Operações Emergenciais - COE - em reunião do dia 06 de julho de 2020, aprovou o calendário de reabertura
das atividades econômicas e sociais apresentado por meio da Nota Técnica nº 05, de 06.07.2020, do Comitê PRO PIAUÍ;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº. 19085, de 07/07/2020, do Governador do Estado do Piauí, que promoveu a retomada das atividades
econômicas e sociais no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual supracitado revogou o Decreto Estadual Nº. 18.901, de 19 de março de 2020, bem como, o Decreto
Estadual Nº. 18.902, de 23 de março de 2020, os quais estabeleciam as restrições para retomada das atividades comerciais;
CONSIDERANDO que tal abertura atenderá às determinações do Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque
Ocupacional Frente à Pandemia aprovado pelo Decreto Estadual Nº. 19.040, de 19 de junho de 2020, e Protocolos Específicos aprovados para
cada segmento, podendo ser revista segundo as necessidades de contenção da COVID-19;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será arquivada quando seu objeto já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se
encontrar solucionado, conforme artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP Nº. 174/2017, prevê a possibilidade de indeferimento da autuação de Notícia de Fato, conforme artigo
4º, § 4º;
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
RESOLVE indeferir a autuação da Notícia de Fato, a partir do Atendimento ao Público Nº. 01295-369/2020, registrado em decorrência dos fatos
apresentados pelo noticiante junto a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
visto que o objeto destes já ensejou a autuação da Notícia de Fato Nº. 000009-420/2020, apensada nos autos do Procedimento Administrativo
Nº. 001149-369/2020, com tramitação na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), bem como, propositura de Ação Civil Pública através da
mesma promotoria de justiça, conforme acima exposto, fato que determinaria o imediato arquivamento dos autos do procedimento extrajudicial,
nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº, bem como, o objeto já se encontrar solucionado tendo em vista a flexibilização das
medidas de isolamento social e de restrição das atividades econômicas e sociais. Ademais, determino sejam adotadas as seguintes diligências,
senão vejamos:
oficie-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
comunicando a autuação do procedimento;
Oficie-se o noticiante, com cópia do presente despacho via e-mail, informando o indeferimento de autuação do Atendimento ao Público Nº.
001295-369/2020, tendo em vista a resolutividade advinda do Decreto Estadual N°. 19085, de 07/07/2020, que promoveu a reabertura atividades
econômicas e sociais, respeitando as medidas Higienicossanitárias;
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpridas as diligências dos itens supra, certificando nos autos, bem como, realizando os necessários registros em SIMP, promova-se o
arquivamento do atendimento ao público no sistema, com registro em livro próprio;
Remeta-se os autos a Secretaria Unificada das Promotorias de Parnaíba, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº.
931/2019,
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 05 de novembro de 2020.
CRISTIANO FARIAS
Assinado de forma digital por
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO:26737841368
68 Dados: 2020.11.05 22:33:59 -03'00'
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI) Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.5. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14673
Procedimento Administrativo SIMP nº 000220-361/2019
Objeto: Acompanhar o funcionamento do colar Bar, de propriedade do senhor Raimundo Xavier, no sentido de apurar se continua causando
Perturbação do Sossego (art. 42 da LCP).
PORTARIA nº 12/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais,
especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000220-361/2019, com a finalidade de apurar a notícia de
que o estabelecimento "Cola Bar", situado no povoado Torrões, de propriedade do senhor, Raimundo Xavier, vinha causando a pertubação do
sossego da vizinhança.
CONSIDERANDO que o prazo da referida notícia de fato encontra-se esgotado, e ainda mostra-se necessária a notificação do noticiante para
apurar se a perturbação do sossego persiste, visto que realizado patrulhamento pela Policia Militar no local durante 03 (três) finais de semana, no
intuito de identificar potencial ato de perturbação do sossego alheio e coibi-lo, nenhuma irregularidade foi detectada.
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com a finalidade de defesa dos interesses
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difusos e coletivos ;
RESOLVE:
CONVERTER a p r e s e n t e N O T Í C I A D E F A T O e m
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
2- Notifique-se o noticiante Antônio Barbosa da Silva, devendo contactar o número (86) 98188-8234, afim de esclarecer se persiste a
perturbação do sossego e caso persista solicite, no prazo de 10 dias, o envio por e-mail de fotos, vídeos, nomes de testemunhas e demais meios
de provas que corroborem os fatos noticiados, sob pena de arquivamento do presente procedimento.
3 - Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotados os prazos de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 07 de outubro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.6. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14674
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 002-A/2020 (SIMP: 000086-034/2020)
PORTARIA Nº 105/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" e "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 001-A/2020, que tem por objeto, investigar as condições de fornecimento,
armazenamento e distribuição de água em unidades prisionais do Estado do piauí, a fim de verificar-se a necessidade de adoção de providências
como, existência de fossas sépticas, poços artesianos, caixas d'água, tubulação, estações de tratamento da água, dosadores de cloro em poços,
tudo com vistas à proteção dos presos e dos agentes públicos que trabalham em tais unidades prisionais;
CONSIDERANDO que referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório nº 001-A/2020 em Inquérito Civil nº 002-A/2020, mantendo-se a numeração de origem, visando à
apuração dos fatos noticiados na portaria originária e acima reiterados.
Determino a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2020.
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e dos Direitos Humanos
NOTÍCIA DE FATO Nº 031-A/2020
PORTARIA Nº 107/2020 (SIMP: 000180-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDOque o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que trata-se o mínimo existencial de um direito fundamental e essencial, consagrado como núcleo do Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, não necessitando de Lei para sua obtenção, tendo em vista que é
inerente a todo ser humano e visa garantir condições mínimas de existência humana digna, exigindo para sua obtenção que o Estado ofereça
condições para que haja eficácia plena na aplicabilidade destes direitos;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e viola o direito ao reconhecimento, que é um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO que todos tem o direito de ser respeitados e reconhecidos em suas peculiaridades individuais, uma vez que a característica
plural é referência essencial da humanidade;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, segundo a qual "são objetivos fundamentais do
Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem; etnia; raça; sexo; cor; idade; deficiência física, visual, auditiva,
intelectual ou múltiplas; orientação sexual; convicção religiosa, política, filosófica ou teológica; trabalho rural ou urbano; condição
social; por ter cumprido pena e quaisquer outras formas de discriminação";
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CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil rege suas relações internacionais se rege pelo repúdio ao racismo (art. 4º, inciso VIII, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Fderal estabeleceu que a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, inciso XLII);
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial - aprovada pela Resolução 2106 (XX) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 21.12.1965 - que tem como diretrizes o combate à
discriminação racial, em todas as suas formas e manifestações, e a promoção da efetiva igualdade de todas as pessoas, prevendo, para tanto, a
adoção pelos Estados Partes de medidas especiais e concretas para assegurar o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de
indivíduos pertencentes a esses grupos;
CONSIDERANDO que a discriminação em razão de orientação sexual é ato atentatório a direitos fundamentais dos integrantes da
comunidade LGBTQIA+, caracterizando-se como crime, vez que a homofobia e a transfobia são enquadradas como tipo penal definido
na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/1989), conforme decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)
nº 26, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção (MI) nº 4733, relatado pelo eminente Ministro Edson Fachin,
ambos do Supremo Tribunal Federal-STF;
CONSIDERANDO o disposto na Manifestação nº 3892/2020, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público, segundo a qual a Sra. Edilene Rocha
Gomes relata que vem sendo perseguida/intimidada pelos seus vizinhos de lado (Francisco Ferdinando do Nascimento e Irislanda Maria
Cordeiro da Silva), em sua própria residência, situada na Quadra 20, Casa 14, Residencial Deus Quer, Bairro Bom Princípio, por conta de sua
orientação sexual;
CONSIDERANDO que, na dita Manifestação, há também relato de que a Manifestante pediu auxílio da 21ª Delegacia e se sentiu intimidada, uma
vez que o delegado afirmou conhecer o Sr. Francisco Ferdinando do Nascimento, dizendo que "o cara é gente boa"; que a Manifestante já foi
vítima de violência e ameaça de morte por parte do casal citado, conforme imagens em anexo; que a Manifestante se sente ameaçada pelo casal
e teme por sua vida; que o casal também perturba sua mãe, que não pode sair de casa para fazer nada que o casal vai constrangê-la; que sua
situação está insustentável, sendo que, inclusive, sua mãe esteve com depressão por conta da constante intimidação feita pelo casal; que as
agressões perduram desde do ano de 2011 e que, desde então, não tem sossego; que a vizinhança dá cobertura ao casal;
CONSIDERANDO ainda que o caso da Noticiante citada fora objeto de procedimento judicial junto ao Juizado Especial Cível e criminal da Zona
Sudeste, desta capital, onde foi formalizada composição civil dos danos, cujo acordo está sendo descumprido continuamente, até os dias atuais;
CONSIDERANDO que a Noticiante mencionou que uma das pessoas que a ameaça e discrimina em razão de sua orientação sexual (Sr.
Francisco Ferdinando do Nascimento) pertence aos quadros da Polícia Civil do Estado do Piauí;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 031-A/2020, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
· Seja registrado no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
· Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Outrossim, determino:
a) Seja requisitada a instauração de Inquérito Policial à Delegacia de Direitos Humanos e Repressão às Condutas Discriminatórias pela prática
dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 20, da Lei nº 7.716/1989, devendo a autoridade policial informar quais os
encaminhamentos foram dados para o caso e remetendo cópia do dito Inquérito a esta 49ª Promotoria de Justiça, consignando o prazo de 10
(dez) dias para a resposta, a ser encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br;
b) Seja oficiado à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí e à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí encaminhando-se as
informações contidas na Manifestação nº 3892/2020, para adoção das providências que entender cabíveis, com remessa posterior de
informações a esta 49ª Promotoria de Justiça, consignado o prazo de 10 (dez) dias para a resposta, a ser encaminhada para o e-mail
49promotoriadejustica@mppi.mp.br;
c) seja oficiado à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, informando sobre a instauração da presente Notícia de Fato e fornecendo o
número de registro no SIMP, para o devido acompanhamento.
Em todos os casos encaminhe-se cópia integral dos autos digitais da presente Notícia de Fato.
Cumpra-se.
Teresina, 09 de Dezembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
NOTÍCIA DE FATO Nº 030-A/2020
PORTARIA Nº 106/2020 (SIMP: 000181-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1º,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO a vigência da Lei Municipal nº4.916/2016; que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais, no âmbito do Município de
Teresina, em conformidade com a Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS), com alterações posteriores, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o disposto na Manifestação nº 4167/2020, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público, segundo a qual a Sra. Fernanda Tátila
Nogueira Mendes informa que mora de favor em um apartamento situado no Bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina (Quadra AA, Bloco 8,
Apartamento 200, Residencial Angicos), cedido pela dona, que vendeu o apartamento e estabeleceu o prazo de até o dia 25.12 do corrente ano
para o imóvel ser desocupado, sem que a família tenha para onde ir;
CONSIDERANDO ainda que a Noticiante citada informou que tem 02 (dois) filhos, sendo um deles possuidor de paralisia cerebral, e mais outra
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criança enteada de 04 (quatro) anos de idade, havendo informação da SEMDUH no sentido de que não há possibilidade de, ainda esse ano,
destinar algum imóvel para a Noticiante e sua família;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 030-A/2020, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
· Seja registrado no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
· Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Outrossim, determino:
a) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas -SEMCASPI, solicitando informações sobre a
possibilidade de inclusão da Sra. Fernanda Tátila Nogueira Mendes e sua família nos programas socioassistenciais e benefícios eventuais a
cargo do Município de Teresina, devendo informar a esta 49ª PJ quais os encaminhamentos foram dados para o caso, consignando o prazo de
10 (dez) dias para a resposta, a ser encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br;
b) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH solicitando informações atualizadas sobre a inclusão
da Sra. Fernanda Tátila Nogueira Mendes e sua família nos cadastros habitacionais a cargo do Município de Teresina-PI, consignado o prazo de
10 (dez) dias para a resposta, a ser encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br;
c) seja encaminhada cópia da Manifestação nº 4167/2020 à Superintendência da Caixa Econômica Federal no Piauí, que gerencia o Programa
Minha Casa Minha Vida no Estado, uma vez que dita manifestação menciona possível venda irregular de imóvel do PMCMV, para a adoção das
providências que entender necessárias;
d) seja oficiado à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, informando sobre a instauração da presente Notícia de Fato e fornecendo o
número de registro no SIMP, para o devido acompanhamento.
Nos casos das letras A a C, encaminhe-se cópia integral dos autos digitais da presente Notícia de Fato.
Cumpra-se.
Teresina, 09 de Dezembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14676
RECOMENDAÇÃO N.º 049/2020
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 queo 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;
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.
§ 1oOs 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".
§ 2oA 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
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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 - 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.(...)
§ 3ºPara 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)
I- 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)
II- exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4ºSe as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da 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, 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);
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 040.2020 SIMP nº 000224.088.2020, 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 Sussuapara/PI.
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 SUSSUAPARA, O SR. EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA à luz do art. 169 da CRFB/88, sob pena de
outras medidas extrajudiciais e judicias cabíveis que:
1. Adote todas as providências cabíveis visando reduzir o gasto com pessoal do Município, dentre elas:
a) a exoneração dos servidores públicos municipais em quantidade suficiente para atingir o limite prudencial estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
b) a exoneração de todos os servidores temporários que não preencham os requisitos previstos na constituição federal e nas leis. e
2. 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;
(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.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃOà Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
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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
PORTARIA Nº 040/2020
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
Sussuapara/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, publicandoa 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 Sussuapara, o Sr. Edvardo Antônio Da Rocha;
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
PORTARIA Nº 022/2020
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 Santo Antônio de Lisboa-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 Santo Antônio de Lisboa-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
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encaminhamento ao destinatário e registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente ICP, 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
RECOMENDAÇÃO N.º 031/2020
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 022.2020 SIMP nº 000206.088.2020, visando acompanhar o cumprimento das regras de
transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santo Antônio de Lisboa-PI;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, ao PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI, O SR. WELLIGNTON
CARLOS SILVA e ao CANDIDATO ELEITA, FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES, 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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2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14677
Inquérito Civil n.º 10/2019
SIMP n.º 000089-174/2019
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 37/2019 e posteriormente convertido em Inquérito Civil n.º
10/2019, por meio da portaria n.º 21/2019 (fls. 02/04), o qual tem como assunto investigar a não elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários (PCCS) para os profissionais que recebem recursos do SUS, em descumprimento ao art. 4.º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.142/90, da
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Prefeitura do município de São José do Divino.
O presente procedimento originou-se mediante o ofício circular n.º 04/2019/MPPI/PGJ/CAODS, o qual declina a atribuição tendo em vista que o
objeto do presente procedimento trata-se de serviço público municipal, conforme Enunciado n.º 02 da Egrégia Câmara de Coordenação e
Revisão.
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício n.º 115/2019 (fl. 111) solicitou-se ao município de São José do Divino informações quanto ao
Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS).
Em resposta, por meio do ofício n.º 105/2019 (fl. 113), o município informou que não dispõe do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS).
Entretanto, havia elaboração do projeto de Lei para a regulamentação do PCCS, pugnando concessão de 180 (cento e oitenta) dias de prazo
para a presentação do referido plano.
Posteriormente, por meio do ofício n.º 743/2020 (ID n.º 31691658), requisitou-se ao município o envio do Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS).
Por meio do ofício n.º 209/2020 (ID n.º 31732643) o município informou que devido a pandemia não houve a conclusão do plano, requerendo
prazo suplementar de 120 (cento e vinte) dias.
Despacho exarado no ID n.º 31773959 concedendo o pleito requerido pelo município, que, aguarda no prazo, envio do Plano de Carreiras,
Cargos e Salários (PCCS).
Por fim, certidão de ID n.º 32185368 constatando o decurso do prazo do presente procedimento.
É o breve relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade da realização de mais
diligências, DETERMINO, com fulcro no art. 9.º da Resolução CNMP n.º 23/2007 a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste procedimento
por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, por meio de ofício, com cópia do presente despacho, conforme determina o art. 9.º da
Resolução n.º 23/2007 do CNMP.
Encaminhe-se ao setor competente cópia da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, determino que aguardem os autos em cartório até o decurso do prazo concedido ao município.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 11/2016
SIMP: 000345-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 11/2016, instaurado com a finalidade de
apurar notícia de suposta situação de negligência vivenciada pelos filhos da Sra. Vera Lúcia Rodrigues de Araújo.
O presente procedimento originou-se a partir de relatório social e documentos anexos emitidos pelo Conselho Tutelar de Piracuruca/PI (fl.04/14),
os quais narram diversas ocasiões em que a referida senhora submeteu seus filhos Elias Rodrigues Pimentel, Lucas Rodrigues de Araújo,
Eliomário Rodrigues Pimentel, Elivero Rodrigues Pimentel e Eliomara Rodrigues Pimentel à situação de risco, provocada por sua omissão ante as
obrigações de prover o sustento, a educação, a higiene e a guarda destes.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio dos ofícios n.º 161/2016 e n.º 162/2016, requisitou-se,
respectivamente, ao Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF) e à Unidade Escolar Raimundo Nonato da Trindade, cópias do histórico e
frequência escolar dos menores. Em resposta, os oficiados encaminharam os documentos requisitados (fls. 21/54).
Adiante, em atenção à requisição ministerial, o Conselho Tutelar desta urbe apresentou novo relatório social (fls. 65/66), datado de 29/05/2017,
por meio do qual relatou que as crianças Lucas, Eliomara e Elivero estavam residindo com a avó materna, Eliomário estava sob os cuidados da
mãe, enquanto Elias estava sob a guarda de fato da tia-avó materna, a qual manifestou interesse em regularizar a guarda judicial.
Por essa razão, requisitou-se à Secretaria de Assistência Social desta urbe, por meio do ofício n.º 030/2019 (fl. 79), relatório social atualizado
acerca do ambiente familiar de Elias, com vias a averiguar a possibilidade de regularização da guarda deste. Requisitou-se, ainda, estudo
atualizado na residência das crianças que estavam sob os cuidados da avó materna.
Em resposta, foi encaminhado relatório sociofamiliar (fls. 82/83), datado de 06/06/2019, no qual consta que a equipe não mais visualizou indícios
de negligência, observando mudanças de comportamento por parte da genitora, que tem buscado reparar os erros anteriormente cometidos.
Posteriormente, em 14/10/2019, juntou-se o termo de declaração prestado pela avó materna das crianças, Sra. Maria Rodrigues de Araújo (fl.
92), a qual afirmou que seu neto Elias estava sendo maltratado pela tia-avó, Maria do Socorro Rodrigues de Araújo.
Requisitou-se, mediante o ofício n.º 508/2019, relatório social ao Conselho Tutelar desta urbe, com vias a apurar a denúncia trazida. Este, por
sua vez, informou que a referida criança confirmou os maus-tratos por parte da tia-avó, bem como que, por esse motivo, voltou a residir com a
genitora.
Ademais, em reunião realizada com os envolvidos (fl. 105), em 19/11/2019, a criança novamente ratificou os maus-tratos sofridos.
Diante disso, expediu-se o ofício n.º 611/2019 (fl. 108) à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, para a adoção das medidas cabíveis no
âmbito criminal.
Por fim, tanto o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), quanto o Conselho Tutelar, informaram que a Sra. Vera
Lúcia Rodrigues de Araújo, ora noticiada, passou a residir no município de Parnaíba/PI, com os filhos.
É o relatório.
Considerando a informação de que as partes do presente procedimento estão residindo em Parnaíba/PI, verifico que não há mais fundamentos
para a continuidade do presente procedimento, encontrando-se o seu objeto solucionado.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cientifique-se o noticiante.
Piracuruca (PI), 02 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 46/2020
SIMP: 000195-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 46/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
68/2020, com a finalidade de fiscalizar eventuais práticas abusivas nas relações de consumo no município de Piracuruca/PI, especialmente a
elevação injustificada nos preços de mercadorias junto ao comércio local, durante a pandemia do COVID-19.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Piracuruca, por meio do ofício n.º 174/2020 (ID n.º
31280395), informações quanto à ocorrência de denúncias de preços abusivos e quanto à existência de canal de comunicação para o
recebimento de tais denúncias.
Em resposta, através do ofício n.º 052/2020 (ID n.º 31461016), o município informou que não houve registro de reclamações e denúncias acerca
de estabelecimentos que estão cobrando preços abusivos, bem como esclareceu que o município dispõe da Ouvidoria e do site Portal da
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Transparência para recebimento de possíveis denúncias.
Adiante, expediu-se o ofício n.º 195/2020 (ID n.º 31326683) à Ouvidora do Ministério Público do Estado do Piauí, solicitando informações a
respeito de eventuais reclamações acerca de preços abusivos nos estabelecimentos comerciais na comarca de Piracuruca/PI.
Por intermédio do ofício n.º 53/2020 (ID n.º 31425732), a Ouvidora do Ministério Público comunicou que, compulsando o sistema interno no
período de 15/03/2020 a 26/05/2020, verificou não constar representação relativa à cobrança de preços abusivos em estabelecimentos
comerciais desta Comarca.
Posteriormente, em atenção à requisição ministerial, o município informou, mediante ofício n.º 131/2020 (ID n.º 31698116), que continuou sem
receber denúncias sobre preços abusivos em Piracuruca nos meses de maio, junho e julho do corrente ano.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que, durante o trâmite do presente processo, não houve quaisquer denúncias, seja na Ouvidoria do Ministério Público,
seja na Ouvidoria da prefeitura ou nesta 2.ª Promotoria de Justiça. Todos os canais de comunicações foram devidamente disponibilizados e não
foi constatada irregularidades durante o trâmite do procedimento.
Ademais, em caso de ocorrência de denúncias, este pode ser desarquivado ou instaurado novo procedimento, caso o assunto seja alheio ao
objetivo do presente procedimento.
Perceba-se, portanto, que não há justificativa para o seguimento do presente Procedimento Administrativo, 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 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Piracuruca (PI), 1.º de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 36/2020
SIMP n.º 000513-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Procedimento Extrajudicial inicialmente instaurado como Notícia de Fato n.º 133/2019 e posteriormente convertido em Procedimento
Preparatório n.º 36/2020, por meio da Portaria n.º 140/2020 (ID n.º 31820460), o qual tem como assunto investigar rede de distribuição de energia
elétrica caída no chão, no município de Piracuruca.
O presente procedimento originou-se mediante ficha de atendimento de Davi Nunes Machado Soares e Mariel Brandão Veras (fl. 04), onde
aduzem a exposição de fios de energia e a negativa da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. na resolutividade do problema.
Em sede de diligências iniciais, foi expedido ofício n.º 659/2019 a empresa requerida para fins de manifestação acerca dos fatos (fl. 11, ID nº
31608434).
Atendendo a solicitação ministerial, a empresa encaminhou manifestação juntada às fls. 16/31 dos autos (ID n.º 31608434).
Por meio do despacho exarado em fl. 32-v, foi determinada ciência aos noticiantes da manifestação da empresa.
Ato contínuo, em IDs n.º 31688253 e n.º 31688517, juntou-se termo de declaração dos noticiantes, contendo manifestação sobre os documentos
de fls. 16/31 dos autos, apontando pela permanência do problema.
Vistoria realizada pelo oficial de diligências, constante em IDs n.º 31763179, 31763285 e 31763363, constatando a existência de postes de
madeira muito danificados e fios de eletricidade tocando o solo, gerando risco aos moradores da região.
Por fim, foi protocolada ação civil pública em face da Equatorial (processo n.º 0800705-85.2020.8.18.0067), cujo comprovante de protocolo foi
juntado em ID n.º 32008871 e autuado o SIMP n.º 000654-174/2020 para fins de acompanhamento da referida ação.
É o necessário.
Fundamento.
Diante do exposto, verifica-se que o objeto do presente procedimento se encontra esgotado com a impetração de demanda judicial (processo n.º
0800705-85.2020.8.18.0067), não mais existindo justificativa para a contiguidade do presente Procedimento Preparatório, sendo 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 36/2020.
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, em razão da Súmula n.º 03 do CNMP, in
verbis:
Súmula nº 03 - CSMP: 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.
Notifique-se os interessados da presente decisão.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n.º 19/2019
SIMP n.º 000129-174/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 09/2019 e posteriormente convertido em Inquérito Civil n.º
19/2019, por meio da Portaria n.º 34/2019 (fl. 02/03) o qual tem como assunto apurar notícia de diversas irregularidades praticadas pelo gestor
municipal de São João da Fronteira.
O presente procedimento originou-se mediante representação apresentada por Ana Célia Araújo Ximenes (fl. 09/22), a qual relata que o prefeito
José Lincon de Sousa Meneses nomeou para o cargo de controlador municipal servidor não efetivo do município, afrontando a legislação
estadual; alegou, ainda, que o gestor, por meio do decreto n.º 01/2017, decretou estado de emergência no município e logo após contratou duas
bandas musicais para comemorar a emancipação política da cidade; por fim, denunciou que o gestor autorizou destruição de patrimônio público
construído pela gestão anterior, utilizando os equipamentos doados para o município por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2.
Em sede de diligências iniciais, oficiou-se a Prefeitura do município de São João da Fronteira requisitando informações quanto ao alegado na
denúncia, encaminhamento de cópia de todos os procedimentos licitatórios que resultaram em contratação de bandas para apresentação no
município, cópia de projeto básico ou plano de reforma e procedimento licitatório realizado para reforma da entrada da cidade, bem como
informar se foi, ou está sendo utilizado máquinas do Programa PAC 2 na execução da reforma.
O município oficiado, manifestou-se por meio ofício n.º 184/2018, informando a exoneração do servidor não efetivo que ocupava o cargo de
controlador não era efetivo do município, encaminhando cópia da respectiva portaria de exoneração. Com relação as festividades públicas
ocorridas no município, manifestou-se que o ofício originário é do ano de 2017 e que as festividades realizadas no ano de 2018 foram a festa da
posse e de aniversário da cidade e que não houve processo licitatório para contratação das bandas. Por fim, informou que a prefeitura utilizou a
máquina do PAC para auxiliar a retirada de uma placa na entrada da cidade em virtude de danificação em decorrência do tempo, com o objetivo
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de evitar possíveis acidentes (fls. 30/32).
Por meio do ofício n.º 46/2019, o Ministério Público solicitou ao município de São João da Fronteira cópia do procedimento licitatório ou ato
administrativo que deu origem a contratação das bandas "desejo musical" e "toca do vale" (fl. 36).
Em resposta, através do ofício n.º 097/2019 (fl. 38), o município informou que o atual gestor do município, Antônio Erivan Rodrigues Fernandes,
assumiu a como Prefeito do município em 11/04/2017, em decorrência do óbito do Prefeito José Lincoln de Sousa Meneses, não havendo nos
arquivos da prefeitura a documentação solicitada pelo Ministério Público.
Despacho exarado à fl. 39-v dos autos, determinando expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí com vias a obter informações
acerca de possíveis procedimentos licitatórios que resultaram em contratações de bandas artísticas no ano de 2017 pelo município de São João
da Fronteira e, ainda, expedição de ofício ao município para informações sobre os membros que compuseram a comissão permanente de
licitação no ano da referida contratação.
Em resposta, o secretário municipal de administração do município de São João da Fronteira encaminhou cópia dos atos administrativos de
designação dos membros que compuseram a comissão permanente de licitação no ano de 2017 (fls. 44/49).
Por meio do ofício 2094/2019 - GP, juntado às fls. 58/59 dos autos, o presidente do TCE informou que não foi encontrado nenhum procedimento
licitatório para contratação de bandas artísticas no referido município, relativo ao exercício de 2017.
Termo de declarações da Sra. Benilda Galeno Cardoso, Raphael de Brito Fortes e Clademy Mendes de Brito, membros da CPL do referido
município no ano de 2017 (fls. 73/82).
Posteriormente, despacho exarado à fl. 83-v determinando expedição de ofício ao prefeito de São João da Fronteira para que informasse os
valores pagos para contratação da banda Toca do Vale.
Ofício n.º 2560/2019 (fls. 89/96), oriundo do TCE/PI, informando que após novo levantamento de dados nos sistemas, restou constatado o
pagamento no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) efetuado em favor de bandas musicais.
Em resposta ao ofício n.º 578/2019, o município encaminhou o comprovante de pagamento em favor da contratação da banda "toca do vale",
datado em 10/02/2017, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), conforme documentos de fls. 98/99.
Com o intuito de melhor instruir o feito, expediu-se o ofício n.º 40/2020 (fl. 103), requisitando ao município cópias do procedimento licitatório
referente ao emprenho encaminhado pelo TCE/PI, alhures mencionado.
Às fls. 105/137 dos autos, atendendo a requisição ministerial, o município encaminhou cópia dos processos de inexigibilidade de licitação n.º
07/2017.
Novo despacho exarado à fl. 138-v dos autos para fins de contato telefônico com a produtora das bandas desejo musical e forró do movimento
para informações quanto aos valores atualizados de contratação.
Certidão constante em ID n.º 31785534 com informações do valor de contratação da banda desejo musical.
Em seguida, novo despacho proferido em ID n.º 31854316 determinando encaminhamento de cópia integral do presente procedimento ao
CACOP, com vias a aferir possíveis irregularidades no processo de inexigibilidade de licitação n.º 007/2017, bem como as providências a serem
adotadas no presente caso.
Em atenção a solicitação ministerial, o CACOP encaminhou o parecer n.º 55/2020 (ID n.º 32076770), com os esclarecimentos e sugestões
solicitadas no ofício n.º 1086/2020 - MPE/GAB/2.ªPJP.
É o necessário.
Fundamento.
Verifico que o presente procedimento foi instaurado com o objeto amplo, sem delimitação de quais irregularidades tenham sido praticadas, em
dissonância com o art. 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Publico (CACOP) e Enunciados n.º 03/2020 e 05/2020,
ambos do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP).
Ademais, devidamente constatado que o referido evento foi realizado, verificando-se a prestação de serviços das bandas contratadas, sem
indícios de sobrepreço na contratação realizada.
Por fim, depreende-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no
âmbito da competência do Órgão Ministerial.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, o que faço com fundamento no artigo 10 da
Resolução n.º 23/2007.
Comuniquem-se aos interessados sobre a presente decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n.º 04/2020
SIMP n.º 000110-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil n.º 04/2020 instaurado por meio de denúncia encaminhada pelo formulário Linha Verde do Ministério Público do Estado
do Piauí, o qual tem como assunto apurar possível caso de poluição sonora oriunda do estabelecimento "Bar da Maisa.com".
Na portaria de instauração foram determinadas diligências iniciais, com o fim de oficiar a prefeitura do município de Piracuruca para envio do
alvará de funcionamento e solicitação da atuação da Vigilância Sanitária nas atribuições que lhe são pertinentes, bem como expedição de ofício
ao Corpo de Bombeiros para realização de vistoria in loco (fls. 03/04).
Atendendo a requisição ministerial, o município informa, em fl. 36 dos autos, que após realizar fiscalização no estabelecimento constatou que o
mesmo funciona como um bar, não possuindo alvará de funcionamento ou licença sanitária para o exercício das atividades.
A equipe de vigilância sanitária emitiu relatório de inspeção sanitária, devidamente juntado à fl. 37, não constatando nenhuma irregularidade
quanto à higiene do local, aplicando a proprietária, no entanto, advertência para obtenção da licença sanitária e todas as demais medidas
administrativas pertinentes ao funcionamento do estabelecimento comercial.
Relatório de vistoria e fiscalização realizado pelo corpo de bombeiros informando a regularização da situação empresarial da investigada junto a
CBMEPI (fls. 40/46).
Despacho exarado à fl. 47-v determinando expedição de notificação a proprietária do empreendimento para fins de apresentação das licenças e
alvarás necessários ao funcionamento do bar.
Após, a proprietária apresentou atestado de regularidade emitido pelo corpo de bombeiros, certificado de microempreendedor individual e o
alvará de localização e funcionamento emitido pela prefeitura de Piracuruca (fls. 51/57).
Adiante, foi expedida recomendação ministerial à Sra. Maisa Maria Almeida de Lima, proprietária do bar, a prefeitura de Piracuruca, bem como as
polícias militar e civil (fls. 62/67).
Decorrido o prazo, notificou-se a proprietária para fins de informações quanto ao acatamento da recomendação expedida e as medidas por ela
adotadas para seu cumprimento.
Em resposta, juntada à fl. 86 dos autos, a Sra. Maisa declara que só utiliza som em altura ambiente e que não realiza mais nenhum tipo de show
ou evento no seu bar.
Formulário de nova denúncia encaminhado pelo CAOMA para as providências necessárias (fls. 91/92)
Novo despacho exarado à fl. 93-v dos autos, para manifestação da investigada acerca de possível descumprimento da recomendação ministerial
expedida.
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Determinou-se ainda, por meio do despacho proferido à fl. 96-v dos autos, vistoria a ser realizada pelo oficial de diligências para fins de
constatação de barulho ou pertubação nos locais que circundam o referido estabelecimento.
Cumprindo a diligência determinada, o oficial de diligência certifica à fl. 115, que não vislumbrou nenhum tipo de poluição sonora ou aglomeração
advinda do bar, capaz de causar qualquer pertubação.
Novo despacho proferido em ID n.º 32009627 determinando notificação da investigada para encaminhamento das licenças atualizadas, visto que
as constantes no procedimento venceram em 2019, bem como notificação da denunciante para encaminhamento de novas provas do alegado.
A investigada se manifesta por meio do termo de declaração de ID n.º 32024901, apresentando também documentação atualizada relativa ao
funcionamento de seu estabelecimento, juntada em ID n.º 32075971.
Com relação a notificação da denunciante para encaminhamento de novas provas, esta não foi localizada, conforme certidões de ID's n.º
32077565 e 32083616.
É o necessário.
Fundamento.
Infere-se pela documentação acostada aos autos que o estabelecimento investigado encontra-se regularizado.
Ademais, não há mais denúncias nesta Promotoria de Justiça quanto a possíveis práticas de poluição sonora oriundas do empreendimento, o que
se faz entender que o problema encontra-se solucionado.
Não tendo sido localizada a noticiante para manifestar-se quanto a continuidade do inicialmente declarado, o arquivamento do presente
procedimento é a medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, o que faço com fundamento no artigo 10 da
Resolução n.º 23/2007.
Comuniquem-se aos interessados sobre a presente decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
(assinado digitalmente
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 89/2020
SIMP: 000458-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 89/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
118/2020, com objetivo de fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas escolas particulares e públicas do município de São João da Fronteira,
quando do seu conhecimento, de suposto abuso sexual e/ou outras formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão contra crianças e adolescentes.
Após a devida instauração do ato, expediu-se o ofício n.º 564/2020 (ID n.º 31618594), destinado a Secretaria de Educação do município de São
João da Fronteira, requisitando relação nominal das unidades escolares, pré -escolas e creches, públicas e privadas, existentes no município.
Atendendo a requisição ministerial, por meio do ofício n.º 039/2020 (ID n.º 31673593), a Secretaria de Educação encaminhou a relação com as
informações devidas.
Com o fim de instruir o feito foram expedidas recomendações as 5 (cinco) Unidades Escolares do município, com o recomendando que, quando
do conhecimento de suposto abuso sexual ou outras formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra
crianças e adolescentes, o fato fosse imediatamente comunicado ao Conselho Tutelar da região, bem como às autoridades competentes para
adoção das providências cabíveis, sob pena de incorrer nas penas previstas no art. 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os
destinatários acataram, de forma integral, os termos da recomendação, conforme documentos coligido aos autos.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que com o acatamento integral dos termos das recomendações pelos seus destinatários exaure-se o objetivo do
presente procedimento, 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 e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ) do
presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 58/2020
SIMP: 000241-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 58/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
80/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar suspensão das sessões de licitações públicas presenciais durante a pandemia do COVID19 no município de São João da Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 51/2020 (ID n.º 31341622), destinada ao município de São João da
Fronteira/PI, recomendando-se, em síntese, a suspensão das sessões de licitações públicas presenciais agendadas e as atividades dos setores
relacionadas aos objetos licitados, bem como a declaração da nulidade das sessões públicas de procedimento licitatório que tenham sido
realizadas em período no qual havia determinações das autoridades públicas para evitar aglomerações e deslocamentos.
Por meio do ofício n.º 085/2020 (ID n.º 31546993), o município informou que acatou integralmente o instrumento recomendatório.
Adiante, expediu-se o ofício n.º 686/2020 (ID n.º 31675694), requisitando informações quanto à previsão de retorno das atividades presenciais da
Comissão de Licitação.
Em resposta, o município comunicou, por intermédio do ofício n.º 194/2020 (ID n.º 32131961), que houve o retorno das sessões presenciais, com
o cumprimento de todas as regras sanitárias.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que o município acatou, de forma integral, os termos da Recomendação Ministerial n.º 51/2020, eis que, durante o
prazo estabelecido, não foi realizada nenhuma licitação presencial pelo município. Ademais, as medidas das autoridades públicas em relação à
aglomerações de pessoas em ambientes fechados já foram flexibilizadas e o município vem adotas as medidas sanitárias pertinentes.
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.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
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Piracuruca (PI), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 25/2020
SIMP: 000163-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 25/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
46/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar aquisições públicas emergenciais de produtos e serviços de saúde em virtude da pandemia
do coronavírus (COVID-19) no município de São João da Fronteira.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 13/2020 (ID n.º 31208237), destinada ao município de São João da
Fronteira/PI, recomendando-se, em síntese, as compras e serviços contratados pelo ente municipal, fundados no decreto de situação de
emergência ou calamidade pública em virtude da pandemia da COVID-19, seguisse o trâmite do art. 4.º, da Lei n.º 13.979/20, bem como a
publicidade dos procedimentos de dispensa.
Por meio do ofício n.º 051/2020 (ID n.º 31350224), o município informou que acatou integralmente o instrumento recomendatório.
Adiante, expediu-se o ofício n.º 332/2020 (ID n.º 31485235), requisitando lista nominal de todas as dispensas de licitações fundadas no decreto
de emergência.
Em resposta, o município encaminhou, por intermédio do ofício n.º 163/2020 (ID n.º 31813897), relação dos procedimentos licitatórios ora
requisitados.
Por meio de pesquisa em sistemas informatizados, conforme certidão de ID n.º 32025799, constatou-se que os referidos procedimentos
constavam no portal da transparência do município.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que o município acatou, de forma integral, os termos da Recomendação Ministerial n.º 13/2020, eis que, o município
vem realizando a publicidade das aquisições realizadas em virtude da pandemia, o que se pode constatar pelas publicações no portal da
transparência. Ademais, durante o trâmite do presente procedimento não foram constatadas irregularidades quanto ao seu objeto.
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.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 79/2020
SIMP: 000443-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 79/2020, instaurado com o objetivo de
fiscalizar possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos do auxílio emergencial por parte dos servidores do município de São José do
Divino.
Em sede de diligências iniciais, expediu-se a recomendação ministerial n.º 87/2020, para que o município realizasse o cruzamento de dados, com
o fim de identificar os servidores municipais que foram inscritos para o recebimento do auxílio e que, no prazo de 10 (dez) dias, fosse
encaminhado lista nominal dos respectivos servidores que receberam os recursos, com a identificação de quantas parcelas foram percebidas por
casa, com os respectivos meses.
Em resposta, mediante ofício n.º 167/2020, o município informou que realizou o cruzamento de dados, encaminhando lista nominal dos
servidores que receberam o auxílio emergencial, informando que realizou a notificação dos servidores para que, no prazo de 3 (três) dias, fosse
realizada a devolução dos valores.
Posteriormente, por meio do ofício n.º 611/2020 (ID n.º 31647910), requisitou-se ao município os comprovantes de devolução dos servidores.
Atendendo a requisição ministerial, por meio do ofício n.º 210/2020, encaminhou comprovantes de devolução de alguns servidores e apresentou
manifestação de dilação de prazo de outros.
Posteriormente, por meio do ofício 348/2020 (ID n.º 32178064), o município encaminhou os demais comprovantes de devolução dos servidores.
É o relatório.
Fundamento.
Em análise a documentação fornecida pelo município de Piracuruca, verificou-se que as providências recomendadas foram integralmente
adotadas e que houve, por parte de todos os servidores que receberam indevidamente o os recursos, a devolução integral dos valores, conforme
comprovantes constantes nos autos.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, eis que comprovado a devolução integral dos valores recebidos indevidamente.
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 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), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 45/2020
SIMP: 000194-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 45/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
66/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, durante a pandemia do COVID-19, o planejamento e execução do serviço público de coleta
domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas no município de São José do Divino/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se as Recomendações Ministeriais n.º 35/2020 (ID n.º 31271929) e n.º
36/2020 (ID n.º 31271930), destinadas, respectivamente, ao município de São José do Divino/PI e à sociedade empresária Pedro Paulo de
Oliveira Machado - ME, empresa concessionária do serviço de coleta e limpeza daquela urbe.
Por meio do ofício n.º 002/2020 (ID n.º 31286183), a sociedade empresária informou o acatamento da referida recomendação, esclarecendo que
as medidas foram intensificadas.
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O município informou, por meio do ofício n.º 145/2020 (ID n.º 31514674), o acatamento integral da recomendação n.º 35/2020, com a criação da
Comissão Municipal de Gestão de Resíduos, comunicando a regularidade da coleta de lixo no município e encaminhando, através do ofício n.º
156/2020 (ID n.º 31579663), Plano de Contingência de Gestão de Resíduos Sólidos.
Posteriormente, com o fim de instruir o presente procedimento, expediu-se o ofício n.º 834/2020 (ID n.º 31735075), requisitando ao município
especificação dos dias, horários e locais da realização da coleta de lixo.
Atendendo a requisição ministerial, mediante ofício n.º 229/2020 (ID n.º 31798912), o município encaminhou as informações requisitadas.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que, mesmo o município acatou de forma integral a recomendação n.º 35/2020, com o seu objetivo atingido, eis que, a
coleta de lixo é realizada de forma regular, conforme documentos acostados aos autos.
Percebe-se, ainda, que durante a tramitação do procedimento, não houve constatação denúncias ou irregularidades, bem como que o município
vem adotando as providências necessárias.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 180/2020
OBJETO: converter a Notícia de Fato n.º 18/2020 em Procedimento Administrativo nº 112/2020 (SIMP Nº 000120-174/2020) com o objetivo de
acompanhar situação de vulnerabilidade social vivenciada por M. D. P. S. D. C., pessoa com deficiência física, que atualmente tem seus cuidados
negligenciados por sua família.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, em designação para a 2.ª Promotoria de
Justiça de Piracuruca, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de n.º 8.625/93 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual n.º 12/93, bem como a
Lei n.º 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO o artigo 5.º, caput, do Estatuto das Pessoas com Deficiência o qual garante que a pessoa com deficiência será protegida de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização,
ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico (artigo 8.º da Lei n.º 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com
Deficiência);
CONSIDERANDO que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida (artigo 10 da Lei n.º
13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III da Resolução CNMP n.º 174/2017);
CONSIDERANDO que a situação de vulnerabilidade de M. D. P. S. D. C., pessoa portadora de deficiência física, merece acompanhamento de
forma continuada, havendo necessidade de diligências que devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 18/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 112/2020, com o objetivo de acompanhar
situação de vulnerabilidade social vivenciada por M. D. P. S. D. C., pessoa com deficiência física, que atualmente tem seus cuidados
negligenciados por sua família, com fulcro no art. 7º e 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
I. Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
II. Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas alterações no livro próprio, afixando-a cópia da portaria em local de
costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
III. Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência
(CAODD-PCD), para conhecimento;
IV. Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, via ofício, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da
referida conversão, com envio da presente Portaria;
V. Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da no Diário Oficial do Ministério Público.
VI. Cumprida as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 07 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato n.º 17/2020
SIMP n.º 000119-174/2020
DESPACHO DE CONVERSÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Notícia de Fato n.º 17/2020, instaurado com o fim de apurar notícia de não
cumprimento das Leis Federais n.º 9.394/96 e n.º 9.696/98 e da Lei Estadual n.º 7.098/98, por exercício ilegal da profissão de educação física na
rede municipal de ensino de São João da Fronteira, sem qualificação e/ou registro no conselho competente.
O presente procedimento originou-se mediante ofício PGJ n.º 167/2020, o qual encaminha os ofícios DOFINS/CREF15 n.º 015/2020 e n.º
016/2020, oriundos do Conselho Regional de Educação Física da 15.ª Região CREF15/PI-MA, solicitando as providências cabíveis.
Em sede de diligências iniciais, oficiou-se o município para manifestação acerca da presente denúncia (ID n.º 31673198).
Certidão de ID n.º 31721644 constatando a ausência de resposta ao ofício supramencionado, com despacho de reiteração constante em ID n.º
31749708.
Manifestação do município de São João da Fronteira constante em ID n.º 31970325, por meio do ofício n.º 44/2020, informando que todos os
educadores físicos lotados nas escolas da rede municipal possuem qualificação, habilitação e registro junto ao Conselho Regional de Educação
Física.
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Sucessivamente, proferiu-se despacho em ID n.º 32010470, determinando expedição de ofício a Secretaria de Educação de São João da
Fronteira para que encaminhasse comprovação do alegado no ofício n.º 44/2020.
Em cumprimento ao referido despacho, expediu-se ofício n.º 1271/2020 - MPE/GAB/2.ªPJP, à Secretaria de Educação de São João da Fronteira
(ID n.º 32165851), que aguarda, no prazo, resposta.
Síntese do essencial.
Face ao tempo de tramitação do presente feito e com fulcro no artigo 7.º, da Resolução CNMP n.º 174/2017, DETERMINO A CONVERSÃO DA
PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL.
Encaminho os autos para minuta de portaria de conversão, que deve ser enviada ao e-mail do membro, em formato editável.
Certificado nos autos o cumprimento das diligências, concluso.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato n.º 18/2020
SIMP n.º 000120-174/2020
DESPACHO DE CONVERSÃO
Trata-se de Notícia de Fato n.º 18/2020, instaurada em 11/03/2020, para apurar notícia da Sra. M. D. P. S. D. C. (44 anos), pessoa com
deficiência física, que atualmente tem seus cuidados negligenciados por sua família.
O presente procedimento originou-se mediante relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, onde relata a
atual situação vivenciada por M. D. P. S. D. C., descrevendo que a família se abstêm de seus cuidados, deixando-a apenas na responsabilidade
da cuidadora, sem nenhum vínculo familiar com a mesma (fls. 03/05).
Em sede de diligências iniciais, determinou-se por meio do despacho de fl. 07-v, que fosse oficiado ao Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS do município de Piracuruca para identificação de quem recebe os proventos de M. D. P. S. D. C. e se alguém da
família se dispõe a ser seu curador.
Atendendo a solicitação ministerial, a secretaria de assistência social encaminhou relatório constante em ID n.º 31868057, relatando a atual
situação vivenciada pela paciente.
Repousa em ID n.º 31869428, ofício encaminhado pela secretaria judicial desta cidade, constatando a não existência de processo judicial de
interdição/curatela em tramitação, tendo como parte a Sra. M. D. P. S. D. C.
Síntese do essencial.
Face ao tempo de tramitação do presente feito e com fulcro no artigo 7.º, da Resolução CNMP n.º 174/2017, DETERMINO A CONVERSÃO DA
PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Encaminho os autos para minuta de portaria de conversão, que deve ser enviada ao e-mail do membro, em formato editável.
Certificado nos autos o cumprimento das diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 30/2020
SIMP n.º 000437-174/2019
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de procedimento preparatório, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 120/2019, com o fim de apurar notícia de possível prática
de perturbação sonora realizada no estabelecimento "Forró do Edsom", no município de Piracuruca.
O presente procedimento originou-se mediante declarações da Sra. Maria do Carmo Machado de Sousa, pessoa idosa, a qual relatou que o
referido estabelecimento realiza festas aos finais de semana, com barulhos em alta intensidade, ocasionando frequente poluição sonora (fl. 03).
Em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao corpo de bombeiros, município de Piracuruca e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, vistorias e cópia do alvará de funcionamento do referido estabelecimento (fl. 06).
Em resposta, o município de Piracuruca informou que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento em decorrência da não exigência
segundo a Lei n.º 13.789/19 e encaminhou relatório de vistoria realizada pela vigilância sanitária, onde restou constatado que o referido
estabelecimento encontrava-se em reforma (fls. 14/17).
Repousa às fls. 23/25 dos autos, o ofício nº 216/2019, encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, acompanhado do termo de notificação e
interdição e auto de vistoria do clube investigado.
Recomendação ministerial n.º 03/2020, expedida ao proprietário, contante às fls. 26/31 dos autos.
Petição subscrita pela advogada do requerido constante nas fls. 40/44, solicitando a adoção de medidas para o restabelecimento das atividades
no estabelecimento.
Posteriormente, em 12/08/2020, notificou-se o Sr. Edson Moraes para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento da recomendação
supramencionada. Em resposta, o Ministério Público negou o requerimento formulado pelo requerido, eis que, não houve mudança de
documentação e/ou fática.
Conforme termo de declarações, o Sr. Edson Moraes informou que desde o recebimento da recomendação ministerial não realizou nenhum tipo
de evento em seu estabelecimento, apresentando os documentos de regularização e frisando que ainda não possui o alvará de licenciamento
pelo município em decorrência da pandemia (ID n.º 31678291).
Ofício nº 131/2020, oriundo da prefeitura de Piracuruca, o qual repousa em ID n.º 31678306, informando que houve o efetivo embargo do
estabelecimento e que a expedição de licença sanitária será expedida quando verificado o cumprimentos da legislação pertinente, especialmente
com o previsto na NBR 1051/2000 e Decreto Estadual n.º 9.035/93.
Síntese do essencial.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do procedimento em epígrafe expirou, bem como a imprescindibilidade de realização de
outros atos, DETERMINO, com arrimo no art. 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, do CNMP, de 17 de outubro de 2007, a PRORROGAÇÃO do prazo
de conclusão deste Procedimento Preparatório por mais 90 (noventa) dias.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa ao Meio Ambiente CAOMA, via ofício, acerca da presente decisão.
Por fim, determino seja cumprido o despacho de ID n.º 31974231. Certificado nos autos o cumprimento do referido despacho, concluso.
Expedientes necessários.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 181/2020
INVESTIGADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, Antônio Erivan Rodrigues Fernandes.
Objeto: converter a Notícia de Fato n.º 17/2020 em Inquérito Civil n.º 48/2020 (SIMP n.º 000119-174/2020).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do promotor de justiça signatário, no uso das atribuições dispostas no art. 129,
inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea "a", da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
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indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil); 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 é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III da Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que o art. 1.º da Lei n.º 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional) dispõe que "a educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais";
CONSIDERANDO que o exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física (art. 1.º da Lei 9.696/98);
CONSIDERANDO que o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato n.º 17/2020 até a presente data, sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências que devem prosseguir no âmbito de um Inquérito Civil;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato n.º 17/2020 em Inquérito Civil n.º 48/2020, com o objetivo de investigar o não cumprimento das Leis Federais
n.º 9.394/96, n.º 9.696/98 e da Lei Estadual n.º 7.098/98, se tratando de possível caso de exercício ilegal da profissão de educação física na rede
municipal de ensino de São João da Fronteira, sem qualificação e/ou registro no conselho competente, com fulcro no art. 2.º da Resolução
23/2007 do CNMP, determinando, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4.º, inciso V da Resolução n.º 23 do CNMP;
Autue-se a presente portaria de conversão da notícia de fato em procedimento preparatório, arquivando-se cópia em pasta própria e afixando-a
em local de costume;
Seja remetida cópia desta Portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para
conhecimento, conforme determina o art. 6.º, § 1.º, da Resolução n.º 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica e via ofício, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, encaminhado cópia da presente Portaria;
A publicação da presente Portaria no Diário Oficial do Ministério Público, com a respectiva juntada da cópia da publicação, assim que ocorrer;
Cumpridas as diligências, concluso.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca, 07 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 29/2020
SIMP: 000167-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 29/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
50/2020, 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 José do Divino/PI.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 17/2020, destinada à Secretaria de Saúde de São José do Divino,
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 36/2020 (ID n.º 31390116), que acatou os termos da referida recomendação,
encaminhou cópias aos hospitais e empreendimentos de serviços funerários.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o município acatou de forma integral a recomendação n.º 17/2020 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), 09 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 40/2020
SIMP: 000185-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 40/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
61/2020, 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 São João da Fronteira.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 28/2020 (ID n.º 31222987), destinada à Secretaria de Assistência
Social de São João da Fronteira, 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 11/2020 (ID n.º 31609458), que, acatou integralmente os termos
da referida recomendação.
É o breve relatório.
Diante do exposto, considerando a expedição da Recomendação Ministerial n.º 28/2020, bem como a adoção das providências necessárias por
parte do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, verifico que não há outras providências a serem adotadas no presente
procedimento, tendo atingido o seu objetivo.
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.
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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), 09 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 24/2020
SIMP: 000307-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 30/2020 e posteriormente convertido em Procedimento
Preparatório n.º 24/2020, por meio da Portaria n.º 111/2020 (ID n.º 31581022), com o objetivo de investigar doações de máscaras com o slogan
do município de São João da Fronteira, em afronta ao princípio da impessoalidade.
O presente procedimento originou-se a partir de denúncia subscrita pelo vereador Antônio Ximenes Jorge Filho, devidamente acostada ao ID n.º
31389006, a qual relata suposto fracionamento de álcool sem rotulagem e distribuição de máscaras com slogan do município.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se os ofícios n.º 256/2020 e n.º 257/2020 (ID n.º 31411033) destinados
ao Prefeito e Secretaria de Saúde do município de São João da Fronteira, respectivamente, solicitando manifestação acerca dos fatos.
Sucessivamente, por meio do ofício n.º 267/2020, encaminhou-se a 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca cópia da denúncia para as
providências pertinentes as suas atribuições (ID n.º 31420977).
Através do ofício n.º 76/2020 (ID n.º 31500963) o município informou que o fracionamento deu-se pela escassa quantidade de álcool em gel,
sendo redistribuído em frascos menores, com os cuidados de higiene necessários. Em relação as máscaras com slogan do município,
informaram que foram objetos de doação de particulares a Secretaria Municipal de Saúde no início da pandemia.
Sucessivamente, com o fim de instruir o presente procedimento, esta Promotoria de Justiça expediu a Recomendação Ministerial n.º 134/2020,
destinada ao Prefeito do município de São João da Fronteira, para que abstivesse de veicular publicidade institucional com conotação passível de
pessoalizar a Administração, vinculando obras, programas, campanhas e serviços do município a sua pessoa, sem que houvesse caráter
informativo, educativo ou de orientação social.
Em resposta, por meio do ofício n.º 171/2020 (ID n.º 31929947) o município informou o acatamento integral da referida Recomendação.
É o relatório.
Após análise dos autos, depreende-se que o município cumpriu integralmente com os termos da Recomendação expedida. Ademais, da
instauração do presente procedimento até a presente data não houve notícias de descumprimento da Recomendação e/ou novas denúncias de
irregularidades, restando constatado a resolutividade da presente demanda.
Verifico, ainda, que não há 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 24/2020.
Notifique-se o noticiante da presente decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 09 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.9. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14678
PORTARIA Nº 49/2020
SIMP 000104-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato SIMP nº 000104-029/2020 nesta Promotoria de Justiça, que tem por objeto "APURAR
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITOS SUPORTADA POR WESLLEY KLEYTON SILVA SANTOS, PESSOA COM DEFICIÊNCIA";
CONSIDERANDO que o feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e ainda existem diligências a serem realizadas, mormente a
reiteração do Ofício nº 473/2020-28ª PJT, de 17.08.2020 (ID 31708188 - Doc.2880446) direcionado ao Núcleo de Promotorias Criminais desta
Capital, e do Ofício nº 474/2020-28ª PJT, de 18.08.2020 (ID 31708192 - Doc.2880453) direcionado à SEMCASPI, dentre outras diligências
determinadas no despacho de ID 32125516 (Doc. 3155021).
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível de pessoa com deficiência, que enseja a instauração de
Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, inciso IV da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico";
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 7º, do supracitado diploma legal "É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência";
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 4ºdamesmalei dispõeque"toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação";
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato SIMP n° 000104-029/2020, que tramita, exclusivamente, de forma digital, em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO com a mesma numeração SIMP 000104-029/2020, visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR :
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O encaminhamento do arquivo da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público Piauiense, em cumprimento ao disposto no art. 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP;
A inclusão desta Portaria no Sistema (SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para Procedimento
Administrativo;
O cumprimento, em sua integralidade, das determinações constantes no Despacho de ID 32125516 - Doc. 3155021, no sentido de que sejam
oficiados o Núcleo de Promotorias Criminais desta Capital, SEMCASPI e FMS, bem como a notificação da irmã de WESLLEY KLEITON SILVA
SANTOS, Sra. FRANCISCA NAYRA SILVA SANTOS;
Dê ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão dos autos.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, em Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

2.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI14679
PORTARIA N° 100/2020 (INQUÉRITO CIVIL Nº 22/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo
36, inciso IV, alínea "a" e "b" da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal nº 8.625/93 e com fulcro no disposto
no artigo 129, inciso III e 225 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 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,
nos termos do artigo 225, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que outros artigos do mesmo texto legal evidenciam a opção do legislador em considerar a preservação do meio
ambiente como um dos pilares fundamentais da ordem constitucional, tais como o artigo 5º, inciso XXIII da Magna Carta: "a propriedade
atenderá a sua função social";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 39 da Lei 10.257/2001, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º
do mesmo texto legal;
CONSIDERANDO o artigo 4º, inciso II, alíneas 'a' e 'c', do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a Política Nacional das Relações
de Consumo, tendo como princípio a ação governamental no sentido de proteger o consumidor pela presença do Estado no mercado de
consumo e pela garantia de produtos e serviços com qualidade e segurança;
CONSIDERANDO que o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor prevê a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
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PORTARIA N° 100/2020 (INQUÉRITO CIVIL Nº 22/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 36,
inciso IV, alínea "a" e "b" da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal nº 8.625/93 e com fulcro no disposto no
artigo 129, inciso III e 225 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 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, nos
termos do artigo 225, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que outros artigos do mesmo texto legal evidenciam a opção do legislador em considerar a preservação do meio ambiente
como um dos pilares fundamentais da ordem constitucional, tais como o artigo 5º, inciso XXIII da Magna Carta: "a propriedade atenderá a sua
função social";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 39 da Lei 10.257/2001, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º do mesmo
texto legal;
CONSIDERANDO o artigo 4º, inciso II, alíneas 'a' e 'c', do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a Política Nacional das Relações de
Consumo, tendo como princípio a ação governamental no sentido de proteger o consumidor pela presença do Estado no mercado de consumo e
pela garantia de produtos e serviços com qualidade e segurança;
CONSIDERANDO que o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor prevê a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
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CONSIDERANDO os termos do artigo 8° do Código de Defesa do
Consumidor, ao dispor que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos
consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em
qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO que o artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, I - o modo de seu
fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido;
CONSIDERANDO a previsão do artigo 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece serem impróprios ao uso e
consumo os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO que a prática de qualquer atividade comercial exige a imprescindível autorização do poder público, em geral de
incumbência do municipal, normalmente pela sua Secretaria de Urbanismo e concorrentemente com outros órgãos que possam interditar
por ausência de descumprimento das formalidades documentais ou mesmo por não atender as condições necessárias para a atividade e
que venham a indeferir o Alvará de Localização e Funcionamento, suspendê-lo ou cancelá-lo conforme o caso, sem prejuízo da prévia
decisão de embargo e multa a ser aplicada;
CONSIDERANDO que para a expedição do ALVARÁ DE LICENÇA ou ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO deverá ser
exigida Liberação de Uso Comercial do próprio município e, em geral, previamente a apresentação do Laudo de Vistoria de Conclusão de
Obra - LVCO, para constatar que a obra foi executada de acordo com o plano de segurança contra incêndio e pânico; Alvará de Licença
Sanitária (Vigilância Sanitária); Licenças ou Alvarás expedidos pelo Meio Ambiente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos casos de
isolamento acústico, por ex.), e de outros órgãos que eventualmente necessitem ser consultados (concessionárias de serviço público e de
outras atividades de polícias administrativas, bem como da civil e militar);
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CONSIDERANDO os termos do artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO que o artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, I - o modo de seu fornecimento; II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido;
CONSIDERANDO a previsão do artigo 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece serem impróprios ao uso e
consumo os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO que a prática de qualquer atividade comercial exige a imprescindível autorização do poder público, em geral de incumbência
do municipal, normalmente pela sua Secretaria de Urbanismo e concorrentemente com outros órgãos que possam interditar por ausência de
descumprimento das formalidades documentais ou mesmo por não atender as condições necessárias para a atividade e que venham a indeferir o
Alvará de Localização e Funcionamento, suspendê-lo ou cancelá-lo conforme o caso, sem prejuízo da prévia decisão de embargo e multa a ser
aplicada;
CONSIDERANDO que para a expedição do ALVARÁ DE LICENÇA ou ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO deverá ser exigida
Liberação de Uso Comercial do próprio município e, em geral, previamente a apresentação do Laudo de Vistoria de Conclusão de Obra - LVCO,
para constatar que a obra foi executada de acordo com o plano de segurança contra incêndio e pânico; Alvará de Licença Sanitária (Vigilância
Sanitária); Licenças ou Alvarás expedidos pelo Meio Ambiente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos casos de isolamento acústico, por
ex.), e de outros órgãos que eventualmente necessitem ser consultados (concessionárias de serviço público e de outras atividades de polícias
administrativas, bem como da civil e militar);
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CONSIDERANDO que no Estado do Piauí as vistorias do Corpo de
Bombeiros estão previstas na Lei nº 5.483, de 10 de agosto de 2005 (alterada pela Lei Estadual nº 6950 de 20 de janeiro de 2017) que
dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do
Estado, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o artigo 14 da supracitada lei estabelece que os processos de vistorias de edificações deverão ser solicitados ao
Corpo de Bombeiros Militar, para obtenção do competente "Atestado de Regularidade" e acrescenta nos seus parágrafos que:
§ 1º O "Atestado de Regularidade" somente será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar quando as edificações satisfizerem às exigências
específicas para as mesmas, não sendo fornecidos provisórios ou parciais.
§ 2º O "Atestado de Regularidade" de que trata este artigo terá prazo de validade pré-determinado através de regulamentação do Corpo de
Bombeiros Militar, de acordo com a classificação quanto a natureza e carga de incêndio, podendo ser de no máximo 03 (três) anos a contar
da data de sua emissão. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 3º O Atestado de Regularidade poderá ser invalidado a qualquer tempo, no decorrer do prazo de sua validade, quando for constatado,
mediante fiscalização, qualquer irregularidade prevista no art. 19 desta Lei. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 4º Poderá ser fornecido Atestado de Regularidade para edificações e áreas de risco classificadas de baixo e médio risco de incêndio,
mediante declaração prestada pelo proprietário ou responsável pelo uso, acerca das condições de segurança contra incêndio e pânico.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
CONSIDERANDO que a ABNT prevê na NBR 10151, os limites máximos de ruídos para as cidades, de acordo com os tipos de áreas. A
NBR 10151 especifica o método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis medidos se o ruído apresentar características
especiais e uma comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores como a existência de edificações
residenciais, hospitais ou escolas próximos ao local, bem como se a zona de uso encontra-se estabelecida em uma área rural, industrial,
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áreas com vocação comercial, administrativa, residencial ou recreativa (Condições Urbanísticas e de Meio Ambiente);
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CONSIDERANDO que no Estado do Piauí as vistorias do Corpo de Bombeiros estão previstas na Lei nº 5.483, de 10 de agosto de 2005 (alterada
pela Lei Estadual nº 6950 de 20 de janeiro de 2017) que dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e sobre o
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o artigo 14 da supracitada lei estabelece que os processos de vistorias de edificações deverão ser solicitados ao Corpo de
Bombeiros Militar, para obtenção do competente "Atestado de Regularidade" e acrescenta nos seus parágrafos que:
§ 1º O "Atestado de Regularidade" somente será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar quando as edificações satisfizerem às exigências
específicas para as mesmas, não sendo fornecidos provisórios ou parciais.
§ 2º O "Atestado de Regularidade" de que trata este artigo terá prazo de validade pré-determinado através de regulamentação do Corpo de
Bombeiros Militar, de acordo com a classificação quanto a natureza e carga de incêndio, podendo ser de no máximo 03 (três) anos a contar da
data de sua emissão. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 3º O Atestado de Regularidade poderá ser invalidado a qualquer tempo, no decorrer do prazo de sua validade, quando for constatado, mediante
fiscalização, qualquer irregularidade prevista no art. 19 desta Lei. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 4º Poderá ser fornecido Atestado de Regularidade para edificações e áreas de risco classificadas de baixo e médio risco de incêndio, mediante
declaração prestada pelo proprietário ou responsável pelo uso, acerca das condições de segurança contra incêndio e pânico. (Parágrafo
acrescentado pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
CONSIDERANDO que a ABNT prevê na NBR 10151, os limites máximos de ruídos para as cidades, de acordo com os tipos de áreas. A NBR
10151 especifica o método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis medidos se o ruído apresentar características especiais
e uma comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores como a existência de edificações residenciais, hospitais
ou escolas próximos ao local, bem como se a zona de uso encontra-se estabelecida em uma área rural, industrial, áreas com vocação comercial,
administrativa, residencial ou recreativa (Condições Urbanísticas e de Meio Ambiente);
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CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público na área da prestação
dos serviços remunerados, em sede de tutela das relações de consumo, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em
especial os artigos 3°, §§ 1º e 2 º, e tendo em vista a demanda por segurança na prestação pelo segmento comercial de lazer, cultura e
entretenimento, e os elementos básicos para a escorreita proteção dos frequentadores dos estabelecimentos fornecedores;
CONSIDERANDO ser certo, também, que nessa seara intervêm muitas outras áreas de interesse, já que para a segurança e bem-estar dos
consumidores uma soma de fatores deverá ser observada, tais como na área da segurança do trabalhador, do cumprimento das atividades
de polícia administrativa, ressaltando a importância do Poder Público Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias civil e militar,
dentre outros;
CONSIDERANDO que de espectro variado são as demandas nessa atividade de consumo, em especial por ausências de Alvarás de
Funcionamento; por Notificações do Corpo de Bombeiros pelo descumprimento de Planos de Segurança contra Incêndio e Pânico; por
reiteradas vezes haver inobservância das boas práticas de saúde pública e mesmo sanitárias; ainda pelo descumprimento das normas
ambientais e de adequações urbanísticas;
CONSIDERANDO que a pandemia gerada pela COVID-19 ainda opera efeitos negativos em todo território brasileiro e no Estado do Piauí
vigora o Decreto Estadual nº 19.0187, de 04 de setembro de 2020, que disciplina os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação doSARS-CoV-2( COVID-19) para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte, atividades físicas,
entretenimento, cultura e meio ambiente;
CONSIDERANDO que o sobredito decreto limita ao público máximo de 100 (cem) pessoas para a realização de atividades artísticas,
criativas e de espetáculos para eventos em teatros, cinemas, circos, casas de shows e espetáculos e espaços de eventos, quando em
ambientes abertos e semiabertos;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça notícia quanto a prática de aglomerações no Clube Chumbinho
(cuja propriedade foi atribuída ao Sr. Edilson Chumbinho), supostamente organizado por Ismael (conhecido como Lourão do Trailer, com
endereço profissional próximo a Ciretran de Barras-PI), conforme vídeos gravados pela equipe de serviço da Polícia Militar, comprovando
aglomeração de pessoas com som elevado em plena área urbana.
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CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público na área da prestação dos serviços remunerados, em sede de tutela das relações de
consumo, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 3°, §§ 1º e 2 º, e tendo em vista a demanda por
segurança na prestação pelo segmento comercial de lazer, cultura e entretenimento, e os elementos básicos para a escorreita proteção dos
frequentadores dos estabelecimentos fornecedores;
CONSIDERANDO ser certo, também, que nessa seara intervêm muitas outras áreas de interesse, já que para a segurança e bem-estar dos
consumidores uma soma de fatores deverá ser observada, tais como na área da segurança do trabalhador, do cumprimento das atividades de
polícia administrativa, ressaltando a importância do Poder Público Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias civil e militar, dentre
outros;
CONSIDERANDO que de espectro variado são as demandas nessa atividade de consumo, em especial por ausências de Alvarás de
Funcionamento; por Notificações do Corpo de Bombeiros pelo descumprimento de Planos de Segurança contra Incêndio e Pânico; por reiteradas
vezes haver inobservância das boas práticas de saúde pública e mesmo sanitárias; ainda pelo descumprimento das normas ambientais e de
adequações urbanísticas;
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CONSIDERANDO que a pandemia gerada pela COVID-19 ainda opera efeitos negativos em todo território brasileiro e no Estado do Piauí vigora
o Decreto Estadual nº 19.0187, de 04 de setembro de 2020, que disciplina os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação doSARS-CoV-2( COVID-19) para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e
meio ambiente;
CONSIDERANDO que o sobredito decreto limita ao público máximo de 100 (cem) pessoas para a realização de atividades artísticas, criativas e
de espetáculos para eventos em teatros, cinemas, circos, casas de shows e espetáculos e espaços de eventos, quando em ambientes abertos e
semiabertos;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça notícia quanto a prática de aglomerações no Clube Chumbinho
(cuja propriedade foi atribuída ao Sr. Edilson Chumbinho), supostamente organizado por Ismael (conhecido como Lourão do Trailer, com
endereço profissional próximo a Ciretran de Barras-PI), conforme vídeos gravados pela equipe de serviço da Polícia Militar, comprovando
aglomeração de pessoas com som elevado em plena área urbana.
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CONSIDERANDO que a atividade desempenhada no local gera emissão de
ruídos para fora do estabelecimento pelo uso de equipamentos amplificadores de som em plena área urbana, já que o local não possui
instalação de equipamentos de isolamento acústico, o que causa poluição sonora impactando a qualidade de vida da vizinhança e configura
dano ambiental passível de responsabilização dos agentes poluidores;
RESOLVE-SE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL tendo como objetivo apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na promoção de
eventos no Clube Chumbinho, especialmente aquele que foi realizado no dia 06/11/2020 durante a vigência do Decreto Estadual nº 19.187,
de 04 de setembro de 2020 (que aprova os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do Sars-CoV-2
(Covid-19) para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e meio ambiente).
De plano, adoto 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;
3. Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAODS) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)
comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
4. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de promotoria, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley Alves
Resende (matrícula 15.493) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388);
5. Notifique-se os responsáveis pelo estabelecimento "Clube Chumbinho para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem esclarecimentos
sobre os fatos narrados e apresentem cópia do Alvará de Licença e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal de Barras/PI, cópia
do Atestado de Regularidade para Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, cópias das licenças ambientais (Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação) concedidas pela SEMAR-PI e cópia da Licença Sanitária da Divisão de Vigilância Sanitária Estadual
(DIVISA) e Vigilância Sanitária Local;
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CONSIDERANDO que a atividade desempenhada no local gera emissão de ruídos para fora do estabelecimento pelo uso de equipamentos
amplificadores de som em plena área urbana, já que o local não possui instalação de equipamentos de isolamento acústico, o que causa poluição
sonora impactando a qualidade de vida da vizinhança e configura dano ambiental passível de responsabilização dos agentes poluidores;
RESOLVE-SE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL tendo como objetivo apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na promoção de eventos
no Clube Chumbinho, especialmente aquele que foi realizado no dia 06/11/2020 durante a vigência do Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de
setembro de 2020 (que aprova os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do Sars-CoV-2 (Covid-19)
para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e meio ambiente).
De plano, adoto 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;
Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAODS) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)
comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de promotoria, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley Alves
Resende (matrícula 15.493) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388);
Notifique-se os responsáveis pelo estabelecimento "Clube Chumbinho para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem esclarecimentos sobre os
fatos narrados e apresentem cópia do Alvará de Licença e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal de Barras/PI, cópia do Atestado
de Regularidade para Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, cópias das licenças ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e
Licença de Operação) concedidas pela SEMAR-PI e cópia da Licença Sanitária da Divisão de Vigilância Sanitária Estadual (DIVISA) e Vigilância
Sanitária Local;
5
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/ (86) 98183-2497
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/86edce1deced6abeac66c80f18dcc163 Assinatura Realizada Externamente
Página 25

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 772 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Dezembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

6. Notifique-se o responsável pela promoção do evento do dia 06/11/2020
para que, no mesmo prazo, apresente esclarecimentos sobre os fatos narrados, indicando se ele atendeu às condições da Recomendação
Técnica SESAPI/DIVISA nº 018/2020 e apresente o Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19 exigido no Decreto Estadual nº
19.187, de 04 de setembro de 2020 (que certamente foi elaborado) e, na oportunidade, apresente cópia do protocolo desse plano no site do
PROPIAUÍ e da autorização recebida pelo Estado do Piauí para a realização do evento;
7. Tendo em vista o momento de pandemia global que passa a humanidade e pelas demais razões expostas ao longo das considerações
iniciais quanto a poluição sonora gerada em plena área urbana, expeça-se recomendação responsáveis pelo Clube Chumbinho para que se
abstenham de promover eventos no local que ocasionem concentração/aglomeração de pessoas e que perturbem o sossego e a
tranquilidade da vizinhança pelo elevado volume de som;
A fim de ser observado o artigo 9º da Resolução nº 23 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 4 de dezembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
<>Notifique-se o responsável pela promoção do evento do dia 06/11/2020 para que, no mesmo prazo, apresente esclarecimentos sobre os fatos
narrados, indicando se ele atendeu às condições da Recomendação Técnica SESAPI/DIVISA nº 018/2020 e apresente o Plano de Segurança
Sanitária e Contenção da Covid-19 exigido no Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 (que certamente foi elaborado) e, na
oportunidade, apresente cópia do protocolo desse plano no site do PROPIAUÍ e da autorização recebida pelo Estado do Piauí para a realização
do evento; Tendo em vista o momento de pandemia global que passa a humanidade e pelas demais razões expostas ao longo das considerações
iniciais quanto a poluição sonora gerada em plena área urbana, expeça-se recomendação responsáveis pelo Clube Chumbinho para que se
abstenham de promover eventos no local que ocasionem concentração/aglomeração de pessoas e que perturbem o sossego e a tranquilidade da
vizinhança pelo elevado volume de som;A fim de ser observado o artigo 9º da Resolução nº 23 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento
de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 4 de dezembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
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PORTARIA N° 101/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 79/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 36,
inciso IV, alínea "a" e "b" da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal nº 8.625/93 e com fulcro no disposto no
artigo 129, inciso III e 225 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 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, nos
termos do artigo 225, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que outros artigos do mesmo texto legal evidenciam a opção do legislador em considerar a preservação do meio ambiente
como um dos pilares fundamentais da ordem constitucional, tais como o artigo 5º, inciso XXIII da Magna Carta: "a propriedade atenderá a sua
função social";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 39 da Lei 10.257/2001, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º do mesmo
texto legal;
CONSIDERANDO o artigo 4º, inciso II, alíneas 'a' e 'c', do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a Política Nacional das Relações de
Consumo, tendo como princípio a ação governamental no sentido de proteger o consumidor pela presença do Estado no mercado de consumo e
pela garantia de produtos e serviços com qualidade e segurança;
1
CONSIDERANDO que o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor prevê a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
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CONSIDERANDO os termos do artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO que o artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, I - o modo de seu fornecimento; II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido;
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CONSIDERANDO a previsão do artigo 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece serem impróprios ao uso e
consumo os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO que a prática de qualquer atividade comercial exige a imprescindível autorização do poder público, em geral de incumbência
do municipal, normalmente pela sua Secretaria de Urbanismo e concorrentemente com outros órgãos que possam interditar por ausência de
descumprimento das formalidades documentais ou mesmo por não atender as condições necessárias para a atividade e que venham a indeferir o
Alvará de Localização e Funcionamento, suspendê-lo ou cancelá-lo conforme o caso, sem prejuízo da prévia decisão de embargo e multa a ser
aplicada;
CONSIDERANDO que para a expedição do ALVARÁ DE LICENÇA ou ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO deverá ser exigida
Liberação de Uso Comercial do próprio município e, em geral, previamente a apresentação do Laudo de Vistoria de Conclusão de Obra - LVCO,
para constatar que a obra foi executada de acordo com o plano de segurança contra incêndio e pânico; Alvará de Licença Sanitária (Vigilância
Sanitária); Licenças ou Alvarás expedidos pelo Meio Ambiente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos casos de isolamento acústico, por
ex.), e de outros órgãos que eventualmente necessitem ser consultados (concessionárias de serviço público e de outras atividades de polícias
administrativas, bem como da civil e militar);
2
CONSIDERANDO que no Estado do Piauí as vistorias do Corpo de Bombeiros estão previstas na Lei nº 5.483, de 10 de agosto de 2005 (alterada
pela Lei Estadual nº
6950 de 20 de janeiro de 2017) que dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e sobre o Código de
Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o artigo 14 da supracitada lei estabelece que os processos de vistorias de edificações deverão ser solicitados ao Corpo de
Bombeiros Militar, para obtenção do competente "Atestado de Regularidade" e acrescenta nos seus parágrafos que:
§ 1º O "Atestado de Regularidade" somente será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar quando as edificações satisfizerem às exigências
específicas para as mesmas, não sendo fornecidos provisórios ou parciais.
§ 2º O "Atestado de Regularidade" de que trata este artigo terá prazo de validade pré-determinado através de regulamentação do Corpo de
Bombeiros Militar, de acordo com a classificação quanto a natureza e carga de incêndio, podendo ser de no máximo 03 (três) anos a contar da
data de sua emissão. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 3º O Atestado de Regularidade poderá ser invalidado a qualquer tempo, no decorrer do prazo de sua validade, quando for constatado, mediante
fiscalização, qualquer irregularidade prevista no art. 19 desta Lei. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
§ 4º Poderá ser fornecido Atestado de Regularidade para edificações e áreas de risco classificadas de baixo e médio risco de incêndio, mediante
declaração prestada pelo proprietário ou responsável pelo uso, acerca das condições de segurança contra incêndio e pânico. (Parágrafo
acrescentado pela Lei Nº 6950 DE 19/01/2017).
CONSIDERANDO que a ABNT prevê na NBR 10151, os limites máximos de ruídos para as cidades, de acordo com os tipos de áreas. A NBR
10151 especifica o método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis medidos se o ruído apresentar características especiais
e uma comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores como a existência de edificações residenciais, hospitais
ou escolas próximos ao local, bem como se a zona de uso encontra-se estabelecida em uma área rural, industrial, áreas com vocação comercial,
administrativa, residencial ou recreativa (Condições Urbanísticas e de Meio Ambiente);
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público na área da prestação dos serviços remunerados, em sede de tutela das relações de
consumo, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 3°, §§ 1º e 2 º, e tendo em vista a demanda por
segurança na prestação pelo segmento comercial de lazer, cultura e entretenimento, e os elementos básicos para a escorreita proteção dos
frequentadores dos estabelecimentos fornecedores;
CONSIDERANDO ser certo, também, que nessa seara intervêm muitas outras áreas de interesse, já que para a segurança e bem-estar dos
consumidores uma soma de fatores deverá ser observada, tais como na área da segurança do trabalhador, do cumprimento das atividades de
polícia administrativa, ressaltando a importância do Poder Público Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias civil e militar, dentre
outros;
CONSIDERANDO que de espectro variado são as demandas nessa atividade de consumo, em especial por ausências de Alvarás de
Funcionamento; por Notificações do Corpo de Bombeiros pelo descumprimento de Planos de Segurança contra Incêndio e Pânico; por reiteradas
vezes haver inobservância das boas práticas de saúde pública e mesmo sanitárias; ainda pelo descumprimento das normas ambientais e de
adequações urbanísticas;
CONSIDERANDO que a pandemia gerada pela COVID-19 ainda opera efeitos negativos em todo território brasileiro e no Estado do Piauí vigora
o Decreto Estadual nº 19.0187, de 04 de setembro de 2020, que disciplina os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação doSARS-CoV-2( COVID-19) para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e
meio ambiente;
CONSIDERANDO que o sobredito decreto limita ao público máximo de 100 (cem) pessoas para a realização de atividades artísticas, criativas e
de espetáculos para eventos em teatros, cinemas, circos, casas de shows e espetáculos e espaços de eventos, quando em ambientes abertos e
semiabertos;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça notícia quanto a prática de aglomerações em diversos
estabelecimento situados na zona urbana e rural do Município de Barras, os quais tem causado aglomeração de pessoas e perturbado o sossego
alheio devido ao uso elevado de som naqueles que ficam situados na área urbana;
CONSIDERANDO que a atividade desempenhada nos locais situados na zona urbana tem gerado a emissão de ruídos para fora dos
estabelecimentos pelo uso de equipamentos amplificadores de som em plena área urbana, já que eles não possuem instalação de equipamentos
de isolamento acústico, o que causa poluição sonora impactando a qualidade de vida da vizinhança e configura dano ambiental passível de
responsabilização dos agentes poluidores;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como
objetivo apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na promoção desses eventos listados na reclamação, especialmente aquele que foi
realizado no dia 24/10/2020 na Churrascaria Novo Encontro e no dia 17/10/2010 (organizada por Eduardo Mendes e Geraldo Tatto, nas
imediações do Detran), durante a vigência do Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 (que aprova os Protocolos Específicos
com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do Sars-CoV-2 (Covid-19) para os setores relativos a entretenimento, cultura e arte,
atividades físicas, entretenimento, cultura e meio ambiente).
De plano, adoto 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;
Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAODS) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)
comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de promotoria, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley Alves
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Resende (matrícula 15.493) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388);
Notifique-se os responsáveis pelos estabelecimentos listados na reclamação para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem esclarecimentos sobre
os fatos narrados e apresentem cópia do Alvará de Licença e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal de Barras/PI, cópia do
Atestado de Regularidade para Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros (nos casos que couber), cópias das licenças ambientais (Licença
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) concedidas pela SEMAR-PI e cópia da Licença Sanitária da Divisão de Vigilância Sanitária
Estadual (DIVISA) e Vigilância Sanitária Local, indicando se eles atenderam às condições da Recomendação Técnica SESAPI/DIVISA nº
018/2020 e apresentem o Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19 exigido no Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de
2020 (que certamente foi elaborado) e apresente cópia do protocolo desse plano no
site do PROPIAUÍ e da autorização recebida pelo Estado do Piauí para a realização do evento;
7. Tendo em vista o momento de pandemia global que passa a humanidade e pelas demais razões expostas ao longo das considerações iniciais
quanto a poluição sonora gerada em plena área urbana, expeça-se recomendação aos responsáveis para que se abstenham de promover
eventos no local que ocasionem concentração/aglomeração de pessoas e que perturbem o sossego e a tranquilidade da vizinhança pelo elevado
volume de som;
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.
Barras/PI, 5 de dezembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

2.11. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14680
PORTARIA Nº 21/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP nº 001159-361/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no
art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da
Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO que a Lei n. 8.080/90, reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS, por sua vez, em seu art. 2º, dispõe que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público n. 36/2018 - SIMP n. 000091-088/2018, foi instaurado objetivando averiguar irregularidades nas
Equipes de Saúde da Família (ESF) e Esquipes de Saúde Bucal (ESB) dos municípios de Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz e Paquetá;
CONSIDERANDO que no bojo do Inquérito Civil Público n. 36/2018 - SIMP n. 000091-088/2018, em 25 de julho de 2016, o Ministério Público
discutiu proposta de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Prefeito de Wall Ferraz/PI, visando a regularização de
impropriedades averiguadas no funcionamento das Equipes de Saúde da Família e das Equipes e Saúde Bucal do Município;
1
CONSIDERANDO que a gestão municipal, se comprometeu a comparecer em momento posterior (dia 03/08/2016), para manifestar-se sobre a
assinatura do TAC;
CONSIDERANDO que no bojo do Inquérito Civil Público n. 36/2018 - SIMP n. 000091-088/2018 não há minuta de Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta assinado pelo Prefeito de Wall Ferraz/PI, bem como nenhum indício do seu comparecimento na data aprazada para
assinatura;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público n. 36/2018 - SIMP n. 000091-088/2018 foi arquivado sem a observância do supramencionado.
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para aferir a persistência dos fatos enunciados no Inquérito Civil Público n. 36/2018 - SIMP n.
000091- 088/2018;
RESOLVE
com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP 001159361/2020, o qual terá por
objetivo averiguar a existência/persistência de irregularidades na ESF e ESB de Wall Ferraz, determinando-se as seguintes diligências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Afixe-se esta portaria no local de costume;
Altere-se a descrição do procedimento, de modo a fazer constar, como seu objeto averiguar a existência de irregularidades na ESF e ESB do
Município de Wall Ferraz;
2
5)Cumpra-se integralmente o despacho retro, sobretudo o item "b", servindo àquele como Despacho - Requisição, registrando, ademais, se tratar
o presente de Procedimento Administrativo.
Expedientes necessários. CUMPRA-SE
Picos - PI, 18 de setembro de 2020.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 16/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
representado pelo Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições previstas no art. 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual n. 12/93
e artigo 26, inciso I da Lei Federal n. 8.625/93, e com fundamento no art. 129, incios III, da Constituição Federal, no art. 8º, §1º, da lei 7.347/85.
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 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 n. 8.625/93;
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 fato, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimentos preparatórios (PP);
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CONSIDERANDO a Notícia de Fato com o SIMP n. 001182- 361/2019 registrada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, cujo prazo de
duração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução
n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público);
RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
tendo como objetivo acompanhar os fatos noticiados por meio de Atermação na Secretaria unificada das Promotorias de Justiça de Picos
noticiando a negativa de transporte por parte da Secretaria Municipal de saúde de Santana do Piauí, para tratamento de saúde ao Senhor
Francisco Manoel da Silva.
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;
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania - CAODS, para conhecimento;
Nomeia-se como secretária do presente PA, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se;
Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Piauí para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar informações, justificativas e
providências acerca da disponibilização de transporte para Francisco Manoel da Silva, de sua residência até o posto de saúde, a fim de realizar
o tratamento de que necessita, conforme disposto nas normas do art. 26, inciso I, alínea 'b', da Lei n. 8.625/93 e do art. 8º, § 1º, da Lei n.
7.347/85;
Empós, decorrido o prazo assinalado, proceda-se à conclusão dos autos para novas deliberações.
Picos (PI), 11 de julho de 2020.
CLEANDRO ALVES DE
Assinado de forma digital por CLEANDRO ALVES DE
MOURA:3069740936
8
MOURA:30697409368 Dados: 2020.07.12 07:59:51
-03'00'
CLEANDRO MOURA
Promotor de Justiça, em exercício

2.12. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14681
PORTARIA N. 53/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002081-361/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou
obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art.
9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil";
Considerando o Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa sobre reiterações de faltas de alunos e
possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à
Unidade Escolar Joaquim Borges de Oliveira, escola da rede estadual de ensino em Santana do Piauí, concernentes ao combate à evasão
escolar, determinando as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no Diário Oficial do MPPI;
expeça-se recomendação para cumprimento imediato das normas do art. 12, incs. VII e VIII, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e do art. 56, inc. II, da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o Dirigente do estabelecimento de
ensino informar as estratégias de atuação adotadas para garantir a educação escolar, evitando a evasão.
Picos, 21 de setembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 002081-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 15/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado
pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n.
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que a Constituição Federal, no art. 208, determina que "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os
que a ela não tiveram acesso na idade própria;" (...) "IV - educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 (cinco) anos de idade";
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (art.
227, caput);
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seus arts. 101 e 129, V, que incumbe ao Conselho Tutelar determinar
aos pais ou responsáveis que se recusarem a cumprir com as regras referentes à escolaridade dos filhos, a "obrigação de matricular o filho ou
pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar";
Considerando que, de acordo com o art. 2º da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases a Educação), "A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho";
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, dispõe que: "Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da
seguinte forma: a) pré- escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - acesso público e gratuito
aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; VIII - atendimento ao educando,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde; IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem; X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.";
Considerando o que consta nas normas dos arts. 5º e 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: "Art. 5º O acesso à educação básica
obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. § 1º O poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá: I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica; II - fazer-lhes a chamada pública; III
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. § 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4º
Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade. § 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos
diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior". "Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e
seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do
plano de trabalho de cada docente; V
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII - notificar ao Conselho Tutelar
do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; IX promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática
(bullying), no âmbito das escolas; X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas; XI - promover ambiente escolar
seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas.";
Considerando, ainda, o Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa sobre reiterações de faltas de
alunos e possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa;
RESOLVE RECOMENDAR à Direção da Unidade Escolar Joaquim Borges de Oliveira, escola da rede estadual de ensino em Santana do Piauí,
que:
- ADOTE, verificada a reiteração de faltas injustificadas de alunos, medidas visando a identificar as possíveis causas, estabelecendo, de forma
proativa, contato com os pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a), com viés eminentemente acolhedor, objetivando fazê-lo(a) retornar à assiduidade
no desenvolvimento das atividades escolares, no prazo máximo de uma semana, mostrando a obrigação da família para com a educação da
criança ou adolescente;
- PROCEDA, esgotados os recursos escolares em relação aos educandos faltosos, a comunicação ao Conselho Tutelar do Município,
encaminhando-lhe a relação dos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, para as
providências cabíveis
com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de proteção à criança ou
adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao destinatário, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para o
envio de resposta quanto às providências adotadas de forma a dar cumprimento ao teor da presente Recomendação.
Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos, 20 de outubro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça

2.13. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14682
PORTARIA 12ª PJ Nº 113/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 001/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 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 Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS 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 o Procedimento Preparatório Nº 001/2020, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de acompanhar a regular
dispensação do medicamento Leuprorrelina pela Farmácia de Dispensação do Estado, bem como a realização da renovação do cadastro da
paciente.
CONSIDERANDO certidão ministerial, que certifica contato telefônico com a declarante, oportunidade na qual informou da situação irregular de
dispensação do fármaco, este em falta desde julho deste ano;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 001/2020 e que é necessária a continuidade da
atuação da 12ª Promotoria de Justiça no caso em tela;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 001/2020, a fim de acompanhar a regular dispensação do
medicamento Leuprorrelina pela Farmácia de Dispensação do Estado, bem como a realização da renovação do cadastro da paciente; e
determinando, desde logo, as seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear o Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria, para secretariar este inquérito civil;
3 - Oficie-se a Diretoria de Unidade de Assistência Farmacêutica - DUAF, requisitando previsão de abastecimento do fármaco Leuprorrelina na
Farmácia do Povo, com encaminhamento de cópias do processo licitatório de aquisição do medicamento pleiteado.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 07 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ªPJ

2.14. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14683
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 42/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso III, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo (art. 4º, CDC);
CONSIDERANDO que o Brasil tem casos confirmados de Covid-19 desde 25 de fevereiro de 2020, que estão aumentando exponencialmente,
inclusive com transmissão comunitária (ou sustentada) e registro de óbito;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, declarou o contágio do novo coronavírus como
pandemia;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06.02.20, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, inclusive com possibilidade de isolamento e quarentena de pessoas e imposição de atos
compulsórios;
CONSIDERANDO o artigo 2º da Resolução Normativa nº 395 da ANS que prescreve que são garantidos ao beneficiário atendimento adequado à
sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do
mercado de saúde suplementar, bem como nas condições contratadas;
CONSIDERANDO que os planos privados de assistência à saúde são regulados pela Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde);
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CONSIDERANDO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão (Súmula 608, STJ);
CONSIDERANDO que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC);
CONSIDERANDO a função social dos contratos (art. 421, CC) de planos privados de assistência à saúde, no sentido de assegurar tratamento
adequado aos beneficiários nos momentos em que estes precisarem;
CONSIDERANDO que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé (art. 422, CC);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 000026-383/2020 distribuída para a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, a fim de que fossem apuradas
supostas condutas abusivas aos direitos do paciente João Lucas Saavedra Pires Maranhão por parte do plano de saúde Medplan Assistência
Médica;
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 000026-383/2020 em Processo Administrativo, nos moldes do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de apurar supostas condutas abusivas aos direitos do paciente João Lucas
Saavedra Pires Maranhão por parte do plano de saúde Medplan Assistência Médica, determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Expedição de ofício para a genitora do consumidor/paciente solicitando mais informações e esclarecimentos sobre a situação de saúde do
beneficiário, apresentando documentos, solicitações médicas, exames ou outros que possam auxiliar na resolução da demanda e possam
subsidiar a questão.;
Nomeia-se o Sr. Breno Mayr Santos Resplandes 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, 08 de dezembro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

2.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14684
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
INQUÉRITO CIVIL Nº 07/2020
SIMP Nº 88-161/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 42/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, Doutor ADRIANO FONTENELE SANTOS, Titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26,
inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12 de
93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF), devendo 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 8.625/93;
CONSIDERANDOque é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, incidoII, CF);
CONSIDERANDOque o disposto noart. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lein.º8.625/93, prevê, dentre as atribuições do Ministério Público,
expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens
cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDOque a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a obviar as soluções extremadas, muitas
vezes graves e com repercussões importantes na atividade administrativa;
CONSIDERANDOque, conforme dispõe oartigo 1º da Resolução nº 164/2017 do CNMP: "Art. 1º A recomendação é instrumento de atuação
extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o
objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de
responsabilidades ou correção de condutas";
CONSIDERANDOque são princípios norteadores da Administração Pública e da atuação de seus respectivos gestores, a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37,caput, CF);
CONSIDERANDOque, mesmo quando tiver discricionariedade na realização de determinado ato administrativo, a atuação do administrador deve
ser pautada no cumprimento à lei e aos princípios da Administração Pública;
CONSIDERANDOque cabe ao Agente Público não apenas a obediência aos princípios constitucionais, como também a abstenção da prática de
quaisquer dos atos considerados como ímprobos e exemplificados naLei Federal nº. 8.429/92;
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública pode ensejar a responsabilização do agente público por ato de
improbidade administrativa, conforme preconiza o artigo 11 da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que a fiscalização por parte do Ministério Público e da sociedade civil deve ser uma constante, de modo a por fim à prática de
ilícitos por parte dos agentes políticos na Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem toda e qualquer função administrativa, principalmente os
princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput da Constituição federal de
1988);
CONSIDERANDO que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (art. 37, § 4° da
Carta Magna);
CONSIDERANDO que os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão (art. 3º, parágrafo único, lei n° 8.112/1990);
CONSIDERANDO que, em observância ao princípio constitucional da legalidade estrita, o parágrafo único do art. 3º reforça a determinação de
queos cargos públicos devam ser criados por lei. Assim, nenhum outro ato normativo podecriarcargo público (decretos, instruções normativas,
portarias, tampouco editais de concurso).
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Esperantina, em atenção ao princípio da simetria constitucional, previu, em seu art. 48, o
que se segue:
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Art. 48. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: I. criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
II. servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria;
CONSIDERANDO que a lei deverá, ao criar o cargo público, pormenorizar as suas atribuições e responsabilidades com o fito de distingui-lo dos
demais;
CONSIDERANDO que os servidores que exercem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas têm direito à equiparação
salarial, independente da denominação de seu cargo, em respeito ao art. 39, § 1° e art. 7° da Constituição Federal e ao Princípio
Constitucional da Isonomia;
CONSIDERANDOque o gestor não pode instituir Plano de Cargos e Salários que estabeleça diferenças salariais para servidores que
exerçam funções e tarefas idênticas e com carga horária igual, pois ofensivo a princípios basilares da administração pública e ao
próprio ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, no bojo de Inquérito Civil n° 07/2020, SIMP n° 88-161/2020 instaurado por esta Promotoria de Justiça, restou verificado
aincongruência nos pagamentos dos servidores da Municipalidade, em afronta ao princípio constitucional da isonomia, notadamente no que
atine a prática de pagamento de salários não compatíveis com a legislação municipal vigente ou divergentes entre servidores que
exercem a mesma função na estrutura do Município de Esperantina/PI;
RESOLVE RECOMENDAR à Prefeita Municipal de Esperantina/PI, Sra. Vilma Carvalho Amorim:
A elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Esperantina/PI que respeite a igualdade
de vencimentos para as mesmas funções de idêntica carga horária, em respeito ao art. 39, § 1° e art. 7° da Constituição Federal e também ao
Princípio Constitucional da Isonomia, em razão da incongruência nos pagamentos dos servidores da Municipalidade atestada nos
presentes autos;
O encaminhamento, no prazo de 05 (cinco) dias de sua elaboração, do projeto de lei elaborado nos termos do item 01 desta Recomendação à
Câmara Municipal de Esperantina/PI;
Comprove nesta Promotoria de Justiça, nos prazos acima estipulados, o cumprimento desta recomendação, encaminhando os documentos
comprobatórios respectivos, via e-mail institucional: segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br;
Responda a este Órgão Ministerial, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o acatamento aos termos da presente Recomendação, via e-mail
institucional: segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário do Ministério
Público.
Encaminhe-se cópia eletrônica do presente para o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e
Conselho Superior do Ministério Público.
Remeta-se cópia ao destinatário, para cumprimento.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da Ação Civil Pública de responsabilização pela prática de Ato de Improbidade
Administrativa e ação criminal cabível.
Cumpra-se.
Esperantina(PI), 07 de Dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

2.16. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14687
PORTARIA Nº Q16/2020
Instaura o Procedimento Preparatório nº 09/2020
SIMP: 000146-344/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante adiante assinado, Promotor de Justiça em exercício da 35ª Promotoria
de Justiça - Núcleo de Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - da Comarca de Teresina/PI, no
uso de suas atribuições legais, 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO aNotícia de Fato aportada nesta Promotoria de Justiça de Teresina, a qual ventilou ventiladas possíveis irregularidades
perpetradas pela atual gestora da GEVISA, além de eventuais irregularidades perpetradas por servidoras lotadas no órgão;
CONSIDERANDO que a moralidade administrativa é princípio obrigatório em toda conduta administrativa, significando o "dever de boa
administração";
CONSIDERANDO que o Art. 11. da Lei nº 8.429/92 determina 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;
CONSIDERANDO que o acúmulo de cargos públicos só é lícito diante das hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Resolução nº 23/2007 do CNMP;
RESOLVE DETERMINAR:
1- A instauração do Procedimento Preparatório Preliminar nº 09/2020 (Protocolo SIMP nº 000106-344/2020) com os respectivos registros no
SIMP;
2- Sejam notificadas as servidoras ora investigadas, a fim de que prestem informações, caso queiram, acerca das irregularidades ventiladas;
3- A publicação desta portaria no DOMP;
4- Comunicações necessárias;
Cumpra-se.
Teresina - PI, 04 de dezembro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

2.17. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14688
PORTARIA Nº 23/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020
SIMP 000062-340/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, aqui representado pela
Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais conferidas pelo atrigo 127, caput, da Constituição Federal,
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, conforme preceitua o atrigo 127, caput, da CF/88;
CONSIDERANDO que o artigo 205 da CF estabelece 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 sendo a educação atividade de responsabilidade do Estado deve primar pelos princípios de igualdade e oportunidade,
inserção social e garantia dos direitos e cidadania;
CONSIDERANDO o encaminhamento da Notícia de Fato SIMP nº 000062-340/2020, visando apurar suposta negativa de matrícula à infante M.
A. S. C. no CMEI Renatinha;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, III, da
Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no âmbito do Ministério
Público, a instauração da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 9º da Resolução nº 174/2017, estabelecendo procedimento administrativo a ser 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 a necessidade de esclarecimentos por parte da SEMEC, do CMEI Renatinha e do CME acerca da negativa de matrícula;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato SIMP nº 000062-340/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020, visando apurar a negativa de
matrícula à infante M. A. S. C. no CMEI Renatinha, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, e determinando, desde
já, as seguintes diligências:
1. Autuação, registro e publicação no Diário da Justiça da presente Portaria;
2. Expedição de Ofício à SEMEC, ao CMEI Renatinha e ao CME, requisitando informações, justificativas e providências acerca do caso em tela;
3. Comunicação à Procuradora Geral de Justiça e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania acerca da existência
deste procedimento;
4. Fixação do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente Procedimento Administrativo.
Teresina, 03 de dezembro de 2020.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça da 38ª de Teresina.

2.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS-PI14689
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
(IC nº 07/2018 - SIMP nº 000189-292/2019)
Trata-se de IC - Inquérito Civil, instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, para apurar irregularidades referentes à
prestação de contas do município de Belém do Piauí-PI, exercício 2004.
Em despacho de fl. 59, foi determinada a regularização formal do procedimento, inserindo-o no SIMP.
Certidão informando que os autos foram registrados no Simp sob o numero 000189-292/2019 (fl. 60).
Ofício requisitando informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores (fls. 61 e 62).
Resposta às fls. 67-68.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Indubitável que, neste afã, poderá o investigado, diante do cenário probatório colhido, anuir e comprometer-se para com o Ministério Público em
adimplir seu dever legal ou, pode ainda, durante a investigação antecipar-se àquele dever, adotando as providências necessárias ao regular
adimplemento legal, cenário que não desfavorece a Sociedade, vez que receberá adequadamente aquilo que faz jus.
O último cenário possível é o desejo do investigado de manter-se, dolosamente, à margem legal, constatado quando, diante de veementes
elementos probatórios de descumprimento legal, nada faz para ajustar-se à lei, hipótese que exige atuação jurisdicional por parte da Sociedade,
juridicamente representada pelo Ministério Público.
Consoante extrai dos fólios, há suposta prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. No
entanto, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de
azo exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade
constitucional por falta de justa causa.
Sobre o tema, apregoa o art. 22 da LINDB - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei n.º 13.655/2018:
"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)."
É sabido também que, as ações destinadas a responsabilização por atos de improbidade, sujeitam-se em razão do art. 23 da Lei 8.429/92 a um
lapso temporal para que sejam interpostas, qual seja: "I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança;(...)".
Percebe-se que as supostas irregularidades ocorreram no ano de 2004, ou seja, há mais de dez anos, não se tendo notícia de que os então
gestores da época assumiram outro cargo. Destarte, conclui-se pela ocorrência da prescrição, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos desde o término dos mandatos, a teor do que prevê o art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92.
Sendo assim, restaria impossível a propositura de ação de improbidade administrativa em virtude da sua prescrição.
Restando impossível o prosseguimento do feito, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 10º da
Resolução n. 23, de 17 setembro de 2007.
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
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para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Remetam-se os presentes autos, bem como a presente decisão, ao Conselho Superior do Ministério Público para análise revisional, nos termos
do art. 10, § 2º, da Resolução nº 23 do CNMP.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
De Simões para Padre Marcos-PI, 09 de Novembro de 2019.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TITULAR DE SIMÕES
RESPONDENDO PELA PJ DE PADRE MARCOS
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
(IC nº 08/2018 - SIMP nº 000179-292/2019)
Trata-se de IC - Inquérito Civil, instaurado a partir do Ofício nº 62/2013-AEGPGJ/MPPI, encaminhando os autos do processo administrativo nº
225/2011, cujo objeto é irregularidades na prestação de contas do município de Belém do Piauí, exercício de 2008.
Em despacho de fl. 17, foi determinada a regularização formal do procedimento, inserindo-o no SIMP.
Certidão informando que os autos foram registrados no Simp sob o numero 000179-292/2019 (fl. 18).
Ofício requisitando informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores (fls. 19 e 20).
Resposta às fls. 25-26.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Indubitável que, neste afã, poderá o investigado, diante do cenário probatório colhido, anuir e comprometer-se para com o Ministério Público em
adimplir seu dever legal ou, pode ainda, durante a investigação antecipar-se àquele dever, adotando as providências necessárias ao regular
adimplemento legal, cenário que não desfavorece a Sociedade, vez que receberá adequadamente aquilo que faz jus.
O último cenário possível é o desejo do investigado de manter-se, dolosamente, à margem legal, constatado quando, diante de veementes
elementos probatórios de descumprimento legal, nada faz para ajustar-se à lei, hipótese que exige atuação jurisdicional por parte da Sociedade,
juridicamente representada pelo Ministério Público.
Consoante extrai dos fólios, há suposta prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. No
entanto, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de
azo exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade
constitucional por falta de justa causa.
Sobre o tema, apregoa o art. 22 da LINDB - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei n.º 13.655/2018:
"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)."
Percebe-se que as supostas irregularidades ocorreram no ano de 2008, ou seja, há mais de dez anos.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, retomandose até seu desiderato.
Ainda, salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Desta feita, não se tendo até a presente data logrado comprovação quanto aos fatos que motivaram a investigação, o mero decurso processual
enseja a conclusão de ser parca a probabilidade de sucesso ministerial em amealhar elementos probatórios hábeis a representação dos fatos
que motivaram a presente demanda.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Remetam-se os presentes autos, bem como a presente decisão, ao Conselho Superior do Ministério Público para análise revisional, nos termos
do art. 10, § 2º, da Resolução nº 23 do CNMP.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
De Simões para Padre Marcos-PI, 09 de Novembro de 2019.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TITULAR DE SIMÕES
RESPONDENDO PELA PJ DE PADRE MARCOS

2.19. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14690
Atendimento ao Público SIMP Nº. 001472-369/2020
DESPACHO DE INDEFERIMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no âmbito de suas atribuições legais e
com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição Federal, artigo 26, da Lei Nº. 8.625/93 e, artigo 37, inciso I, e alíneas "a" e "b", ambos
da Lei Complementar N°. 12/93; e Resolução Nº. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual resolve:
Foi distribuído à 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), através de despacho do Promotor de Justiça Diretor de Sede, o Atendimento ao
Público registrado em SIMP sob o Nº. 001472-369/2020, pertinente ao declínio da Notícia de Fato Nº. 1.27.003.000081/2020-71, pelo Ministério
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Público Federal, sob o fundamento de que os fatos narrados não configuram lesão a bem ou interesse da União e suas entidades apta a atrair a
competência da Justiça Federal, onde o (a) noticiante alega o seguinte: "Venho por meio desta pedir ao MPF para que seja investigada a
UNINASSAU-PI tendo em vista o não cumprimento de inúmeros pedidos de seus alunos, e de uma notificação recomendatória do MP da
comarca de Parnaiba-PI à redução do valor da mensalidade neste momento de enfrentamento da pandemia do covid-19, uma vez que nossos
cursos por contrato assinado são presenciais e no entanto, devido a pandemia estamos tendo aulas online em plataforma digital. Devido ao
covid-19, muitos alunos autonomos estão sem suas respectivas rendas mensais, estando assim impossibilitados de pagar o valor das
mensalidades que ate o presente momento esta vindo de forma integral ao que foram assinados contratos por aulas presenciais. Quero
acrescentar nesta representação, uma ação ingressada pela União Nacional dos Estudantes UNE junto ao MP no último dia 31 de março pedido
desconto na mensalidade das universidades privadas durante o período de quarentena, a UNE argumenta que os cursos em EAD são taxados de
forma mais barata em relação aos presenciais e que, uma parcela dos estudantes não tem acesso a computadores, internet e/ou plataformas de
ensino fora do ambiente das faculdades e universidades. Um levantamento realizado pelo Melhor Escola, a partir dos dados da última pesquisa
TICs Domicílios em 2018, divulgado pelo Núcleo de Informação do Ponto (Nic.br), informa que 37% dos jovens de 10 a 24 anos não possuem
acesso à internet em suas casas. Não se pode equiparar o valor despendido pelas instituições de ensino para lecionar de forma presencial ao de
um curso EAD. Imperioso que essa redução de custo seja repassada às mensalidades dos alunos, uma vez que os discentes do curso presencial
não estão usufruindo das aulas presenciais anteriormente contratadas. UNE quer a equiparação do valor dos cursos presenciais aos cursos em
EAD e também reivindica que: os estudantes inadimplentes não sejam desligados das instituições de ensino durante a quarentena; a garantia de
trancamento do semestre sem taxação; a impossibilidade de reprovação por falta; disponibilização de formas de continuar os estudos; e que não
se altere o Coeficiente de Rendimento (CR) com base nas notas do primeiro semestre de 2020. Reitero aqui os sites: http://carlsonpessoa.
blogspot.com/2020/03/mp-expede-notificacao-para-que.html?m=1 e https://une.org. br/noticias/une-entra-com-representacao-no-mp-sobremensalidades-dasparticularesdurante-quarentena/ referente a notificação do MP e a ação da UNE";
Entretanto, já tramita no âmbito da da 2ª Promotoria de Justiça, Inquérito Civil Público Nº 001147-369/2020, objetivando, orientar os
representantes legais das instituições de ensino fundamental, médio e superior, situados no Município de Parnaíba (PI) e Ilha Grande (PI), a fim
de garantir o acesso à educação aos seus alunos, tendo em vista que devido a situação caótica que estamos vivenciando com a disseminação do
Coronavírus (COVID-19), às aulas presenciais foram suspensas, contudo, os alunos (consumidores) contrataram os serviços educacionais,
possuindo o direito ao serviço contratado, ou seja, possuindo o mesmo objeto e causa de pedir da reclamação supra;
A Notícia de Fato será arquivada quando seu objeto já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado,
conforme artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017;
Nesse sentido, a Resolução CNMP Nº. 174/2017, prevê a possibilidade de indeferimento da autuação de Notícia de Fato, conforme artigo 4º, §
4º.
Dessa forma, INDEFIRO a autuação de procedimento investigativo a partir do Atendimento ao Público Nº. 001472-369/2020, registrado em
decorrência do declínio de atribuição da Notícia de Fato Nº. 1.27.003.000081/2020-71, pelo Ministério Público Federal, visto que o objeto deste é
idêntico ao que ensejou a autuação do Inquérito Civil Público Nº 001147-369/2020 , conforme acima exposto, fato que determinaria o imediato
arquivamento dos autos do procedimento extrajudicial, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Desse modo, determino as seguintes providências para o fiel indeferimento dos autos:
a) Oficie-se o Ministério Público Federal, através de seu Procurador Federal no Município de Parnaíba (PI), preferencialmente via e-mail,
informando sobre o indeferimento de autuação do Atendimento ao Público Nº. 001472-369/2020, registrado em decorrência do declínio de
atribuição da Notícia de Fato Nº. 1.27.003.000081/2020-71, tendo em vista que já tramita nesta Promotoria de Justiça, procedimento
investigatório com o mesmo objeto, encaminhando cópia do presente despacho de indeferimento;
b) Encaminhe-se a presente decisão de indeferimento de instauração de Notícia de Fato para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí, certificando nos autos;
c) Cumpridas as diligências do item "a" e "b", certificando nos autos, bem como, realizando os necessários registros em SIMP, promova-se o
arquivamento do atendimento ao público no sistema, com registro em livro próprio.
Remeta-se os autos a Secretaria Unificada de Promotorias de Parnaíba, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº.
931/2019.
Autue-se como procedimento digital, com registros necessários em SIMP.
Registre-se.
Autue-se.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 09 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça

2.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI14691
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES
Portaria nº 39/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº - SIMP 000478-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 39/2020- SIMP 000478-237/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000478-237/2019 para fins de apurar "denúncia" feita pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Francisco de Assis do Piauí-PI de que os valores descontas dos vencimentos dos servidores a título de contribuição
sindical e empréstimos consignados estariam sendo encaminhados com atraso aos destinatários pela Prefeitura Municipal de São Francisco de
Assis do Piauí;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
trabalhos.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
- Com cópia integral digital dos autos, oficie-se o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal para informar se o município de São Francisco de Assis do Piauí está efetuando o repasse dos empréstimos consignados dos
servidores nas datas aprazadas.
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Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 14 de agosto de 2020
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. DESPACHO PGJ - 004183114657
1. CONSIDERANDO aOrdem de Fornecimento 57/2019, firmado entre oFundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí e a
empresa 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda,cujoobjeto é o fornecimento de material permanente;
2. CONSIDERANDO que a empresa solicitou a prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual (0032171- págs. 72 a 74; fls. 107 a 108);
3. CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n° 242/2020 da Subprocuradoria de Justiça Administrativa (0039425) manifestando-sepela
improcedência do pedido de prorrogação de prazo de entrega do objeto contratual;
4. CONSIDERANDO o Parecer C.I n° 1008/2020 (0041574) onde manifesta-se contrárioao pedido de prorrogação do prazo de entrega do objeto
do contrato 11/2020-PGJ;
5. INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de entrega da Ordem de Fornecimento 57/2019.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí-

3.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL14659
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº19.21.0013.0004370/2020-56-SEI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2020
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição dematerial de construção, manutenção predial, estrutural,
iluminação e ferramentas,conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA:18/11/2020
HORÁRIO:09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:23/11/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:07/12/2020
DATA DA ASSINATURA DA ATA:08/12/2020
DATA DA PROPOSTA:18/11/2020
PREGOEIRA:Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:AfranioOliveira da Silva
APÊNDICE I
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
Item

Descrição

Medid
a

Quantida
de

Valor
unitári
o (R$)

1

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

Unidad
e

80

12,00

2

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

Unidad
e

25

350,0
0

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

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

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

6

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

Unidad
e

250

8,50

7

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

Unidad
e

300

5,38
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8

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

Unidad
e

200

18,00

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

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

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

12

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

Unidad
e

50

96,40

13

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

Unidad
e

200

1,64

14

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

Unidad
e

75

3,21

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

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

17

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

Unidad
e

300

1,85

18

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

Unidad
e

150

2,38

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

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

21

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

Unidad
e

2000

12,00

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

23

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

Unidad
e

2000

5,50

24

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

Unidad
e

400

7,60

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

26

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

Unidad
e

400

11,00

27

Lâmpadaledbulbo 20w luz branca fria.
Marca: Elgin

Unidad
e

400

12,50

28

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

Unidad
e

300

12,00

29

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

Unidad
e

2000

18,00

30

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

Unidad
e

100

26,00

31

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

Unidad
e

300

68,00

32

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

Unidad
e

150

38,00
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33

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

Unidad
e

100

22,00

34

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

Unidad
e

100

18,00

35

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

Unidad
e

100

21,86

36

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

Unidad
e

100

18,05

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

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

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

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

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

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

43

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

Unidad
e

200

13,96

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA,08DEDEZEMBRODE 2020.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura -Procuradora-Geral de Justiça.

3.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL14661
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº19.21.0013.0004370/2020-56-SEI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2020
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição dematerial de construção, manutenção predial, estrutural,
iluminação e ferramentas,conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA:18/11/2020
HORÁRIO:09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:23/11/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:07/12/2020
DATA DA ASSINATURA DA ATA:07/12/2020
DATA DA PROPOSTA:18/11/2020
PREGOEIRA:Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:AfranioOliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTE II
Exclusivo para Empresa de 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.

Valor unitário
(R$)

1

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

Unidade

130

29,99

2

Luminárialedsobrepor, quadrada branca,potencia12w, luz branca fria.

Unidade

125

19,99
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Com placa ou filete deled.
Marca: Avant
3

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

Unidade

125

171,95

4

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

Unidade

200

57,29

LOTE III
Exclusivo para Empresa de 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.

Valor unitário
(R$)

1

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

Unidade

150

33,45

2

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

Unidade

125

28,65

3

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

Unidade

130

183,94

4

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

Caixa

40

172,55

5

Chipled20w para reposição em luminárias de embutir e sobrepor.
Caixa com 60 unidades.
Marca: Led

Caixa

15

521,75

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA,08DEDEZEMBRODE 2020.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura -Procuradora-Geral de Justiça.

3.4. REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
37/201914662
a) Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 37/2019, firmado em 07 de dezembro de 2020;
b)Contratado: Sr. Lourival Ribeiro Soares, inscrito no CPF nº 156.274.973-00;
c)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0013.0004486/2020-28;
d) Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração do valor mensal, segundo Cláusula Décima do Contrato nº 37/2019,
onde a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) passa a ser de R$ 1.065,10 (um mil sessenta e cinco reais e dez centavos) de acordo com a
variação ocorrida no Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV, com efeitos retroativos a partir de 07 de junho de 2020 (07/06/2020).
Dessa forma, tem-se o valor total de R$ 12.781,20 (doze mil setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) para o prazo de 12 (doze) meses;
e) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2000; Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 2020NE00796;
f)Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas
por este Termo de Apostilamento.
Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 08 de dezembro de 2020.

3.5. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - P.E. Nº 11/202014663
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº11/2020
APregoeirado MP/PIcomunicaa todos os interessadosa suspensãodo Pregão Eletrôniconº11/2020(Contratação de serviço de remoção de
mobiliário existente e confecção einstalação de móveis, estofados e painéis nos prédios da Procuradoria-Geral deJustiça do Centro e da Zona
Leste, nos seguintes ambientes: recepção térrea, salade convivência, hall do elevador no 5ºandar, recepção dos gabinetes no 5ºandar,gabinete
da Procuradoria-Geral de Justiça, sala de reunião da Procuradoria-Geralde Justiça,SubprocuradoriasInstitucional, Administrativa e Jurídica e na
sala doSQVT, com entrega e instalação dos mesmos, de acordo com as especificações equantidades descritas no Termo de Referência (Anexo
I)),em virtude da suspensão das atividades nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, pelo Ato PGJ nº 1043/2020;do feriado previsto para o
dia14.12.2020,e do recesso natalino e forense, queocorrerá entre os dias 20.12.2020 e 06.01.2021,conforme o Ato PGJ nº 983/2020,sendo
18.12.2020 o último dia útil de expediente.
Dessa forma, verifica-se que, no presente ano, não será mais possível a realização do certame, sendo necessáriaa suspensão da licitação para
posterior republicação.
Destarte, o edital será republicado da mesma forma como se deu o texto original.
Teresina-PI,08 de dezembrode 2020.
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Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira do MP/PI

3.6. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 23/2018/PGJ14664
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02AO CONTRATO Nº 23/2018
a) Espécie: Contrato n° 23/2018, 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 M E A VIVEIROS - ALIMENTAÇÃO ME, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 30.181.262/0001-60;
b) Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoasuspensão temporária e excepcional daexecuçãodo Contrato nº 23/2018/PGJ,relativo aos
pagamentos mensais de obrigação da contratada decorrente dasublocação parcial, a titulo oneroso, de área física de imóvel comercial locado ao
Ministério Público do Estado do Piaui (MPPI), localizado na Rua Lindolfo Monteiro, ng 911, Bairro de Fátima, em Teresina/PI, a empresa
especializada para o preparo e comércio de refeições e lanches, conforme especificações constantes no Projeto Básico, em razão da pandemia
do novo coronavírus que restringiu o funcionamento presencial do local onde é prestado o referido serviço, com fundamento noart. 57,§1°, II, da
Lei n° 8.666/93.;
c) FundamentoLegal: art. 57,§1°, II, da Lei n° 8.666/93;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0722.0006003/2020-38;
e) Vigência: Fica suspensoexecução do Contratoa partir da data de20/03/2020atéenquanto durar o estado de Calamidade Pública, sendo que o
marco finaldesta suspensãoseráo recebimento danotificação desta contratada pelo fiscal para o retorno das atividades;
f) Signatários: pela contratada: Maria Eugênia Almeida Viveiros, portadora da Cédula de Identidade n.°2273786/SSP-PI e CPF (MF)
n°063.166.143-30, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 08 de dezembro de 2020.

3.7. DESPACHO PGJ14668
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0042774
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004941/2020-62. Contrato Administrativo nº. 21/2019. Contratação de
empresa especializada para a administração, implantação e operação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento do
abastecimento da frota veicular do MP/PI, incluindo o fornecimento, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (gasolina,
diesel e álcool), lubrificantes, peças, acessórios e outros itens, serviços de manutenção corretiva e abastecimento do gerador e
roçadeira, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). Inobservância do prazo para
apresentação do cadastro mínimo de postos. Recurso administrativo interposto contra a decisão da aplicação de penalidades
administrativas. Improcedência. Manutenção das sanções de advertência e multa.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ nº. 28.008.410/0001-06, contra a
decisão de aplicação de sanções administrativas no bojo do Contrato Administrativo nº. nº. 21/2019 (SEI nº. 0038981, nº. 0038976).
Considerandoqueo referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento de cláusula da avençapor parte da empresa em epígrafe, conforme atestado
pelaAssessoria de Gestão de Contratos, unidade processante,(SEI nº. 0020507, págs. 62-68); tambémpela Comissão de Fiscalização da avença
(SEI nº. 0020507, págs. 21-22; 36).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0040535),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 252/2020 que se manifestou pelo indeferimento do pedido de alteração das penalidades administrativas
aplicadas ao particular, bem como pela impossibilidade de exclusão do registro da penalidade no SICAF até que seja prolatada decisão definitiva
no âmbito do presente processo administrativo.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de
1993,peloDESPROVIMENTO DORECURSOADMINISTRATIVO,MANTENDOA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
NO BOJO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 21/2019.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

3.8. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL14675
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0016.0004749/2020-60
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por item.
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de diversos matérias de consumo de informática
(nobreaks, filtro de linha e bateria para nobreaks), para atender a necessidade das unidades e setores do MP-PI.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 16/11/2020
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 18/11/2020.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2020.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 09/12/2020.
DATA DA PROPOSTA: 16/11/2020
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ITEM I
EMPRESA VENCEDORA: KAMAR KAYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 17.635.662/0001-30;
REPRESENTATE: MICHELLY BONUGLI FELIPPELLI
TELEFONE: (11) 2018-6024
Página 41

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 772 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Dezembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

E-MAIL: licitação.kamar@gmail.com
Item

Especificação

Órgão

Und

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

FMMP-PI

200

1

PROCON-MPPI

40

Valor Unitário
R$ 516,66

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

3.9. EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2020/PGJ14685
EXTRATO DO CONTRATO N° 39/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 39/2020, firmado em 09 de dezembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº05.854.663/0001-97;
b) Objeto: Aquisição de suprimentos e ferramentas de informática e manutenção, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
documento de oficialização da demanda, Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0428.0007038/2020-74-SEI;
e) Processo Licitatório: SRP-Pregão Eletrônico nº 23/2020;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo deContrato é de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura e término na mesma data do
ano seguinte ao da assinatura,tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato édeR$14.915,00 (quatorze mil, novecentos e quinze reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2020NE00806;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Leticia Caroline Limão, portador da Cédula de Identidade n.º37047.758-3 SSP/SPe CPF (MF)
nº440.361.268-73, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Anexo I
EMPRESA VENCEDORA: Eletroquip Comércio e Licitações Ltda, CNPJ: 05.854.663/0001-97
END.: Rua das Acácias, 59, Jardim das Hortencias, Guarulhos/SP - Cep 07091-130
REPRESENTANTE LEGAL: Leticia Caroline Limão, CPF: 440.361.268-73
TELEFONE: (11) 2411-0768, E-MAIL: licitacao@eletroquipsp.com.br

Ite
m

Especificação

Medida

Q
T
D
SOLICITADA
Ó r g ã o
Gerenciador PGJ
P
G
A
Nº7038/202074

1

Kit Localizador de Cabos (Zumbidor) + Testador de Cabos RJ45/RJ11.
Características: As principais funções do Kit Localizador de Cabos / Zumbidor +
Testador de Cabo de Rede, como o próprio nome sugere, são: localizar cabos de
rede de até 300 metros em conglomerados de fios e a função testador de cabo,
onde permite verificar se cabo está intacto ou com posicionamento diverso nos fios
do conector.
MARCA: SPARTEC

Unidade.

5

R
$
140,00

R$700,00

2

Testador de Cabos RJ45/RJ11 com POE.
Características: Testa condutores 1,2,3,4,5,6,7,8, possibilitando identificar a
integridade destes, ou seja, anomalias nas vias e sua polarização. É possível
testar padrão 568A e 568B sendo esses CAT5e. Identifica cabo Ethernet com
energia (PoE) de 12~165v. Identifica o tipo Padrão PoE,802.3at/ 802.3at.
MARCA: 2FLEX

Unidade.

5

R
$
100,00

R$500,00

3

Conector de Cabo par trançado RJ45 tipo Macho. Caixa com 100 unidades.
Características: Conector para cabo par trançado tipo Cat5 macho.
MARCA: ZX

Caixa
com 100
unidade
s.

25

R
$
59,20

R$1.480,0
0

4

Conector de cabo par trançado RJ45 tipo fêmea. Caixa com 50 unidades.
Características: Conector para cabo par trançado tipo Cat5 fêmea
MARCA: SECCON

Caixa
com 50
unidade
s.

10

R
$
400,00

R$4.000,0
0

5

Emenda para cabo par trançado RJ45 8x8. Caixa com 100 unidades.
Características: Emenda para cabo par trançado UTP RJ45 8x8.
MARCA: SPEEDLAN

Caixa
com 100
unidade
s.

2

R
$
120,00

R$240,00

6

Capa protetora para RJ45 na cor Vermelho, Azul e Verde. Caixa com 100
unidades.
Características: Capa protetora para conectores RJ45.
MARCA: MAXI

Caixa
com 100
unidade
s.

10

R
$
80,00

R$800,00

7

Alicate de Crimpar com catraca RJ11/RJ45/RJ12. Caixa com 05 unidades.
Características: Alicate para crimpar, material metal, tipo isolado, aplicação

Caixa
com 05

2

R
$
230,00

R$460,00

Valor
Unitári
o

V a l o r
Total
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conectores rj11, rj12, rj45, características adicionais: lâminas de corte de fio e
decapagem.
MARCA: GC

unidade
s.

8

Alicate de impacto e inserção tipo punch down com regulagem. Caixa com 05
unidades.
Características: Alicate de impacto e inserção, punch down com regulagem para
fixar keystone, pachpanel rj45 femea e outros. Possui fixador com engate rápido
tipo krone e espátulas para retirar as sobreas dos fios ou bloco do bastidor.
MARCA: GC

Caixa
com 05
unidade
s.

2

R
$
200,00

R$400,00

9

Alicate de Corte 6 polegadas. Caixa com 05 unidades.
Características: Alicate de corte, material forjado: aço cromo vanádio. Tipo: corte
diagonal. Material cabo: plástico isolado. Uso: Industrial. Profissional.
Comprimento: 6 polegadas.
MARCA: WAFT

Caixa
com 05
unidade
s.

2

R
$
90,00

R$180,00

10

Alicate Universal. Caixa com 05 unidades.
Características: Alicate universal. Material: aço forjado cromo vanádio. Tipo: Leve.
Material do cabo: Plástico isolado. Comprimento: 215mm.
MARCA: WAFT

Caixa
com 05
unidade
s.

6

R
$
130,00

R$780,00

11

Alicate Bico. Caixa com 05 unidades.
Características: Alicate bico meia cana. Material: Aço cromo vanádio. Material do
cabo: Plástico isolado. Tipo: Reto. Comprimento: 6 polegadas.
MARCA: WAFT

Caixa
com 05
unidade
s.

2

R
$
110,00

R$220,00

12

Estilete 18mm. Caixa com 05 unidades.
Características: Estilete. Tipo: Largo. Espessura: 18mm. Material do corpo:
Emborrachado. Características adicionais: Bloqueio de corte.
MARCA: RAYCO

Caixa
com 05
unidade
s.

3

R
$
120,00

R$360,00

13

Jogo de Chaves de fenda e Philips com 6 peças.
Características: Jogo de chaves de fenda e Philips com 6 peças.
MARCA:BRASFORT

J o g o
com 06
peças.

6

R
$
60,00

R$360,00

14

Jogo de Chaves Allen curta com 30 peças. Caixa com 05 kits.
Características: Jogo de chaves allen curta com 30 peças. 15 peças em
milímetros: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, e 10mm. 15 peças em
polegadas: 0,0028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" e 3/8".
MARCA: NOLL

Caixa
com 05
kits de
3
0
peças.

2

R
$
400,00

R$800,00

15

Jogo de Chaves Torx com 9 peças. Caixa com 05 kits.
Características: Jogo de chaves do tipo Torx com 9 peças. Medidas: T10, T15,
T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50.
MARCA: HAMMER

Caixa
com 05
kits de 9
peças.

1

R
$
110,00

R$110,00

16

Kit Chaves de precisão com 31 peças. Caixa com 05 kits.
Características: Kit de chaves de precisão com 31 peças. Características: Cabo
emborrachado com ponta imantada, Formato de bolso, fácil transporte, estojo de
fácil manipulação. Especificações técnicas: - Chaves de Fenda tamanho: 1.5 - 2.0 2.5 - 3.0 - 3.5 - Chaves Alen tamanho: H1.3 - H1.5 - H2.0 - H2.5 - H3.0 - H4.0 Chaves Torx tamanho: T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - Chaves
Philips tamanho: 3.0 - 3.5 - 1.7 - 2.0 - 2.5 - Chave Estrela tamanho: 2.0 - Chave
Triângulo tamanho: 3.0 - Chave "Y" tamanho: Y3.0 - Chave "U" tamanho: U2.6.
MARCA: TELEDI

Caixa
com 05
kits com
3
1
peças.

1

R
$
110,00

R$110,00

17

Rotulador/Etiquetadora eletrônica portátil.
Características: Rotulador/Etiquetador eletrônico portátil. Detalhe: Impressão de
até 2 linhas em fitas de 12mm; Impressão na horizontal ou vertical; Impressão
térmica. Aplicação: Impressão de etiquetas para fios, cabos, patch panel e etc.
Alimentação: bateria interna recarregável.
MARCA: BROTHER

Unidade.

5

R
$
230,00

R$1.150,0
0

18

Fita para Rotulador eletrônica portátil 12mm x 4m. Caixa com 06 unidades.
Características: Fita para rotuladora/etiquetadora com 12mm de espessura por 4
metros de comprimento.
MARCA: BROTHER

Caixa
com 06
unidade
s.

5

R
$
190,00

R$950,00

19

Fusível de vidro 4x20 10A. Caixa com 300 unidades.
Características: Fusível de vidro com 10 amperes utilizado em filtros de linhas e
estabilizadores.
MARCA: ZX

Caixa
com 300
unidade
s.

1

R
$
110,00

R$110,00

20

Fusível de vidro 4x20 12A. Caixa com 200 unidades.
Características: Fusível de vidro com 12 amperes utilizado em filtros de linhas e
estabilizadores.
MARCA: ZX

Caixa
com 200
unidade
s.

2

R
$
120,00

R$240,00

21

Cabo conversor USB Serial RS232. Caixa com 05 unidades.

Caixa

2

R

R$360,00

$
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Características: Cabo conversor USB/Serial RS-232 para configuração de Switchs.
Comprimento: 1 metro.
MARCA: CÓDIGO

com 05
unidade
s.

22

Estanho para solda. Caixa com 10 unidades.
Características: Estanho para solda, fio de 1mm e rolo com 25 gramas.
MARCA: COBIX

Caixa
com 10
unidade
s.

1

R
$
105,00

R$105,00

23

Ferro de solda profissional, com suporte. Caixa com 05 unidades.
Características: Ferro para solda eletrônica profissional, com suporte.
MARCA: HIKARI

Caixa
com 05
unidade
s.

2

R
$
250,00

R$500,00

180,00

R
$
14.915,00

VALOR TOTAL :R$ 14.915,00 (quatorze mi, novecentos e quinze reais).
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.

3.10. EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2020/FMMP/PI14686
EXTRATO DO CONTRATO N° 21/2020/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 21/2020, firmado em 09 de dezembro de 2020, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí
- FMMP/PI, CNPJ: 10.551.559/0001-63, e a empresa ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº05.854.663/0001-97;
b) Objeto: Aquisição de suprimentos e ferramentas de informática e manutenção (Estação de solda e retrabalho), conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no documento de oficialização da demanda, Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0428.0007045/2020-79-SEI;
e) Processo Licitatório: SRP-Pregão Eletrônico nº 23/2020;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo deContrato é de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura e término na mesma data do
ano seguinte ao da assinatura,tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato édeR$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Projeto/Atividade: 4102; Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.52Nota de Empenho: 2020NE00022;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Leticia Caroline Limão, portador da Cédula de Identidade n.º37047.758-3 SSP/SPe CPF (MF)
nº440.361.268-73, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Modernização/MPPI.
Anexo I
EMPRESA VENCEDORA: Eletroquip Comércio e Licitações Ltda, CNPJ: 05.854.663/0001-97
END.: Rua das Acácias, 59, Jardim das Hortencias, Guarulhos/SP - Cep 07091-130
REPRESENTANTE LEGAL: Leticia Caroline Limão, CPF: 440.361.268-73
TELEFONE: (11) 2411-0768, E-MAIL: licitacao@eletroquipsp.com.br

Ite
m

Especificação

Medida

Q
T
D
REQUISITAD
A
Ó r g ã o
Participante FMMPPI
P
G
A
Nº7045/202079

24

Estação de solda e retrabalho.
Características: Uso profissional industrial, Botão ON/OFF individual, Knob de ajuste da
vazão do ar, Knob de ajuste da temperatura do ar, LEDs indicativos de temperatura e
vazão, Manopla (soprador) de ar revestida por material antiestético, Cabo da manopla
(soprador) emborrachado de grande flexibilidade, Suporte para a manopla de ar
(soprador), Acompanha 5 diferentes bocais para a manopla, Solda chips SOIC, PLCC,
BGA, SMD, entre outros, Corpo metálico robusto, leve e com alça para o transporte,
Sistema de proteção antiestética, Temperatura da manopla de ar: 100° até 520°C (escala
1-8), Potência de consumo: 270W, Fluxo da vazão de ar: 0,3 - 23L/min ajustável,
Comprimento do cabo de energia: 1m, Comprimento da mangueira da manopla: 80cm,
Comprimento da manopla: 19cm.
MARCA: YAXUM

Unidad
e.

1

VALOR TOTAL: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Valor
Unitári
o

Valor
Total

R
$
550,00

R $
550,0
0

R $
550,0
0

Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.

3.11. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020
14693

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº25/2020
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A Pregoeira Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1388/2020, pela Exma.Sra.Procuradora-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na
ModalidadePregãoEletrônico,tendo a sessãoeletrônicasidorealizadanodia23.11.2020.
Objeto:Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento delink de
acesso à internet e comunicação de dados, principal e redundante, ambos com velocidade fixa, síncrona, simétrica epermanente, tanto para
download quanto para upload, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado doPiauí, conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 2.177.988,00

R$ 436.000,00

R$ 1.741.988,00

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI
CNPJ:17.493.657/0001-30
ENDEREÇO:RUA ALEXRIM, Nº 1548, SALA 03, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TERESINA-PI, CEP: 64.051-095.
REPRESENTANTE:LIZ IVANDA EVANGELISTA PIRES DE CARVALHO,CPF:958.104.203-20
FONE:(86) 3301-5304
E-MAIL:controladoria@grupoip.net.br / vannya@grupoip.net.br
Item

Especificação

V e l o c i d a d e
Garantida (Mbps)

Qtd.

Valor Mensal do
Acesso

Valor da
Instalação

Valor previsto para 24
meses do link

1

Serviçode link deacesso
àInternet
principal

2000

1

R$ 6.770,83

R$ 1.500,00

R$ 162.500,00

2

Serviçode link de acesso
àInternet
principal

1000

1

R$ 4.166,67

R$ 1.500,00

R$ 100.000,00

3

Serviçode link deacesso
àInternet
principal

500

1

R$ 2.916,67

R$ 1.500,00

R$ 70.000,00

TOTAL

R$ 4.500,00

R$ 332.500,00

TOTAL (INSTALAÇÃO + LINKS)

R$ 337.000,00

LOTE II
EMPRESA VENCEDORA:WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CNPJ:11.509.434.0001/38
ENDEREÇO:AV. DANIEL DE LA TOUCHE, N° 20, EDIF. MOCELIN TOWER, SALA 102- GARAGE 39, PAVM PILOTS - VILA VICENTE
FIALHO, SÃO LUÍS/MA, CEP:65.074-115.
REPRESENTANTE:PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO,CPF:003.960.973-16
FONE:(98) 3133-1300
E-MAIL:comercial@wikitelecom.com.br
Item

Especificação

Velocidade
Garantida (Mbps)

Qtd.

Valor Mensal
do Acesso

Valor
da
Instalação

Valor previsto para 24
meses do link

1

Serviço de link de acesso à
Internet redundante

200

1

R$ 3.264,00

R$ 540,00

R$ 78.336,00

2

Serviço de link de acesso à
Internet redundante

50

1

R$ 816,00

R$ 540,00

R$ 19.584,00

TOTAL

R$ 1.080,00

R$ 97.920,00

TOTAL (INSTALAÇÃO + LINKS)

R$ 99.000,00

PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,09 DE DEZEMBRODE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 14665
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 847/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, nos dias 24 a 26 de novembro de 2020, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionada KARLA
GABRIELA DA SILVA VERAS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15306, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI,
conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os
seus efeitos ao dia 24 de novembro de 2020.
Teresina (PI), 09 de dezembrode 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 848/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor comissionado TIAGO CERQUEIRA COUTO, Assessor
de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15466, lotado junto ao Grupo de Assessoramento Técnico Especializado, previstas anteriormente para
ocorrer no período 10/02 a 10/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo
os seus efeitos ao dia 10 de fevereiro de 2020.
Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 849/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 09 a 23 de dezembro de 2020, 15 (quinze) dias de férias à servidora LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, Analista Ministerial,
matrícula nº 15945, Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, já tendo fruído 15 (quinze) anteriormente, conforme deferimento PGJ em
19/07/2010, referentes ao período aquisitivo 2009/2010.
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 850/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 02 a 31 de dezembro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA, Auxiliar
Ministerial, matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, suspensas anteriormente por meio da Port. RH/PGJMPPI Nº 680/2020, referentes ao período aquisitivo 2001/2002, retroagindo os seus efeitos ao dia 02 de dezembro de 2020.
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 851/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de novembro a 01 de dezembro de 2020, 14 (quatorze) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família à
servidora comissionada CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15727, lotada junto à 29ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, conforme perícia médica oficial, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de
03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 18 de novembro de 2020.
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 852/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 14 a 21 de dezembro de 2020, 08 (oito) dias de férias à servidora CERES CRONEMBERGER SOBRAL FRANCO, Técnica
Ministerial, matrícula nº 4341, lotada junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, já tendo fruído 22 (vinte e dois) dias
anteriormente, conforme Port. PGJ/PI nº 928/2014, referentes ao período aquisitivo 2006/2007.
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
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