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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATOS DE DECISÕES14770
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0007496/2020-98
Requerente: Emanoel Nascimento de Sousa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao MILITAR EMANOEL NASCIMENTO DE
SOUSA,devido aseudeslocamento à cidade de José de Freitas,no dia de 13/11/2020, para realizar trabalho no interior do Estado do Piauí,
a serviço do GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI n° 2225/2020.
Teresina-PI, 09 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0007519/2020-59
Requerente: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), aoPROMOTOR DE JUSTIÇAFRANCISCO DE
ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR,relativas a seu deslocamento pararesponder pela 3º Promotoria de Justiça da cidade de OeirasPI,no período de 30/11 a 03/12/2020, conforme Portaria PGJ/PI nº 3776/2019.
Teresina-PI, 09 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ14787
PORTARIA PGJ/PI Nº 2334/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando o despacho contido no Procedimento
de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0007739/2020-04,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, titular da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na
Noticia de Fato (SIMP n° 114-046/2020), em trâmite na 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, em razão de suspeição arguida pelo Promotor de
Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2337/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0007789/2020-72,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para realizar vistoria de acompanhamento de obra de
manutenção predial na sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior no dia 15 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2338/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, considerando a solicitação contida no protocolo e-doc nº 07010089073202014,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, pautadas para o dia 15 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2339/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, considerando a solicitação contida no protocolo e-doc nº 07010089073202014,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Água Branca, pautadas para o dia 16 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 2340/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
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CONSIDERANDO o Ofício nº 120/2020, por intermédio do qual a Juíza titular da 1ª Vara da Infância da Infância e Juventude comunica acerca do
mutirão de audiências concentradas na 1ª Vara da Infância e Juventude de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS e JOSÉ MARQUES LAGES NETO para atuar no Mutirão de
audiências concentradas na 1ª Vara da Infância e Juventude de Teresina, no dia 15 de dezembro de 2020, através do sistema de
videoconferências gerenciado pelo aplicativo CiscoWebex.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina-PI, 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2341/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho exarado no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0007274/2020-15,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuarem em Plantão Ministerial do mês de Janeiro de 2021 (Audiência de Custódia), na forma especificada no
Anexo I (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Teresina/PI) e no Anexo II (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de
Parnaíba, Picos, Floriano, Esperantina, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Oeiras e Bom Jesus), em conformidade com o ATO Nº 18/2020CGMP/PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

40ª Promotoria de Justiça de Teresina

Catarina Lages Goncalves Teixeira

02

41ª Promotoria de Justiça de Teresina

Kennedy Bruno Teixeira

03

42ª Promotoria de Justiça de Teresina

Onara Torres Lages

04

43ª Promotoria de Justiça de Teresina

Raissa Sa Lopes Santos

05

44ª Promotoria de Justiça de Teresina

Thamires Oliveira de Holanda Monteiro

06

45ª Promotoria de Justiça de Teresina

Fabia de Brito Lima

09

46ª Promotoria de Justiça de Teresina

Giselle Costa Maia

10

47ª Promotoria de Justiça de Teresina

Artemis De Carvalho Dos Reis

16

48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Silvio Leandro Batista Pires

17

49ª Promotoria de Justiça de Teresina

Joao Marcel Evaristo Guerra

23

50ª Promotoria de Justiça de Teresina

Luiz Eduardo Rebelo Sampaio Filho

24

51ª Promotoria de Justiça de Teresina

Pedro Vitor Nunes Leal

30

52ª Promotoria de Justiça de Teresina

Marcia Camila Araujo Batista

31

53ª Promotoria de Justiça de Teresina

Marcelo Campelo de Barros

ANEXO II
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de Avelino Lopes

Ludimaria Miranda da Silva

02

Promotoria de Justiça de Gilbués

Gesy Rodrigues Lira

03

Promotoria de Justiça de Gilbués

Paula Tamires Moreira de Farias

04

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Selma Marucelia de Andrade

05

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Joelma de Sousa Alves

06

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Selma Marucelia de Andrade

09

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

10

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

16

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Lidiane Cristina Rezino Cedraz

17

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Lidiane Cristina Rezino Cedraz

23

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

24

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Osmar Barros Cardoso

30

Promotoria Regional de Bom Jesus

Redson Duque Coelho
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31

Promotoria Regional de Bom Jesus

Railson Trindade Fonseca

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Etivaldo Antao de Sousa

02

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

03

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Fabiana de Araujo Coelho

04

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Marisa Oliveira Pereira

05

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Kellen Samantha Prado Silva Vieira

06

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Maria Ilce Barros de Araujo Santos

09

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Lucas Alves Pinto

10

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Maria Ilce Barros de Araujo Santos

16

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Jerson de Macedo Reinaldo Silva

17

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Andressa dos Santos Martins

23

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Anayelton Brito Ferreira

24

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Anayelton Brito Ferreira

30

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Marina Lima da Costa Araujo

31

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Lindinalva de Moura Sousa

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de Manoel Emídio

Andreonny Alves Messias

02

1ª Promotoria de Justiça de Floriano

Emanuelle dos Santos Cavalcante

03

1ª Promotoria de Justiça de Floriano

Alexandre Madeira Sampaio

04

2ª Promotoria de Justiça de Floriano

Caio Coelho Gomes Santiago

05

2ª Promotoria de Justiça de Floriano

Kleymone Silva de Sousa Borges

06

3ª Promotoria de Justiça de Floriano

Suzana Guaritas Costa

09

3ª Promotoria de Justiça de Floriano

Kallyny Kelly da Silva Moura

10

3ª Promotoria de Justiça de Floriano

Suzana Guaritas Costa

16

4ª Promotoria de Justiça de Floriano

Joaima Moura Rocha

17

4ª Promotoria de Justiça de Floriano

Davi Marcos de Oliveira Santos

23

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos

24

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

30

Promotoria de Justiça de Amarante

Nilson Castro Neto

31

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

02

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

03

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Kelly da Silva Carvalho

04

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Débora Silva Pereira da Costa

05

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Débora Silva Pereira da Costa

06

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Drika Teixeira Passos

09

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Drika Teixeira Passos

10

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

16

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Rafaela Ribeiro Ferreira

17

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Lindineide Cacilda da Silva

23

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento
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24

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

30

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra

31

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Arthur Lira Costa

02

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Nilla Fernandes Salvador

03

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Pedro Henrique Franca Oliveira

04

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Helen Amanda de Meneses Silva

05

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Helen Amanda de Meneses Silva

06

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

09

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

10

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Indiana Katrine de Arruda Miranda

16

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

17

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca de Sousa

23

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Gildeone Ribeiro dos Santos

24

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lara Cruz Miranda da Silva

30

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruno Galisa de Oliveira

31

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruno Galisa de Oliveira

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de Simões

Macirajara Silva Novais

02

Promotoria de Justiça de Paulistana

Taires Oliveira Borges

03

Promotoria de Justiça de Paulistana

Erica Ravenne Oliveira Santos Sousa

04

Promotoria de Justiça de Inhuma

Lucenia da Silva Lima

05

Promotoria de Justiça de Inhuma

Antonio Diego da Silva Lima

06

1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí

Francisca Isabel de Jesus Macedo

09

1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí

Luis Gustavo Noronha

10

1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí

Francisca Isabel de Jesus Macedo

16

2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí

Joaquim Ferreira da Silva Junior

17

2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí

Joaquim Ferreira da Silva Junior

23

Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso

Larissa Maria Soares Martins

24

Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso

Jhonmerio Moura e Silva

30

Promotoria de Justiça de Aroazes

Gilca Feitosa Santana

31

Promotoria de Justiça de Aroazes

Jose Henrique Reis Leite de Sousa

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio

Franco Didierd Ferreira Candido Junior

02

Promotoria de Justiça de Porto

Francisca Marcia de Araujo Alves

03

Promotoria de Justiça de Porto

Francisca Marcia de Araujo Alves

04

1ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Amanda Castro Marques

05

1ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Kattya de Castro Ewerton

06

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Thamires Amorim Gomes Vilanova

09

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Aracelle Oliveira Alves Macedo

10

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Thamires Amorim Gomes Vilanova

16

1ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Marcus Vinicius Da Silva Sousa
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1ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Igor Andrade Ferreira E Souza

23

2ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Alana Kelly Gama Dos Santos

24

2ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Jorge Custodio Silva Alves Junior

30

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luana Tamirys Oliveira Alves

31

3ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luana Tamirys Oliveira Alves

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

02

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Karen Nunes de Macedo Araujo

03

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Mayana Dias Ribeiro

04

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Fernanda Teixeira de Almeida

05

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Fernanda Teixeira de Almeida

06

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valeria Oliveira Barreto

09

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araújo Landim Passos Lessa

10

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valeria Oliveira Barreto

16

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

17

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

23

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

24

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Joao Marcos Oliveira Costa

30

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Carla Adriana Mesquita Costa

31

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Carla Adriana Mesquita Costa

PORTARIA PGJ/PI Nº 2342/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 11 a 30 de janeiro de 2021, o saldo de 20 (vinte) dias de férias à Promotora de Justiça FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de União, correspondentes a 04 (quatro) dias remanescentes do 1º período do exercício de 2007, conforme a
Portaria PGJ nº 1531/2020; 07 (sete) dias remanescentes, referentes ao 1º período do exercício de 2013, conforme o Ato PGJ nº 909/2019 e, 09
(nove) dias remanescentes, referentes ao 1º período do exercício de 2018, conforme a Portaria PGJ nº 95/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2343/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, considerando a solicitação contida no protocolo e-doc nº 07010089073202014,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar na audiência
de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, referente ao processo nº 208-42.2015.8.18.0111, dia 16 de dezembro de 2020, às 9h30.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2344/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotor de Justiça MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na
audiência de atribuição da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina, referente ao processo nº 0001621-27.2020.8.18.0140, pautada para o dia 17
de dezembro de 2020, às 9h, na 6ª Vara Criminal de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2345/2020
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 19.21.0020.0007021/2020-57, e com fulcro no artigo 30 da
Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, e no Ato PGJ nº 352/2013,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor RICARDO ALVES MENDES DE MOURA, Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 234, Adicional de
Qualificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em virtude do título de pós-graduação Lato Sensu em Direito do Consumidor, com
efeitos retroativos ao dia 16 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2346/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando
mandado de intimação oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA atuar na audiência referente ao Processo Administrativo em Face de
Magistrado nº 0752284-68.2020.8.18.0000, a ser realizada dia no dia 17 de dezembro de 2020, às 8h, de forma remota.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2347/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 420/2020/CLC, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0005920/2020-65,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor BRENO REIS DO NASCIMENTO, matricula nº 303, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o FUNDO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR E A EMPRESA AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF nº 05.585.355/0001-03, (Contrato nº 05/2020).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA14773
PORTARIA Nº 04/2020/GAB
O PROCURADOR DE JUSTIÇA, ARISTIDES SILVA PINHEIRO,no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: DESIGNAR os assessores PAULO IBERÊ LEITE DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR, matrícula nº 15018 e LORENNA MORAES
SOUSA, matrícula nº 15017, para oficiarem no plantão de 2º grau no período de 14/12/2020 a 20/12/2020.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em:
Teresina (PI), 14 de dezembro de 2020.
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI14761
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 34/2020
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, com o objetivo de apurar notícia de possíveis irregularidades em reforma de
prédio onde funciona a Unidade Escolar Santa Rita, escola pertencente à rede municipal de ensino de Batalha-PI, gerando riscos à segurança
física de alunos e servidores públicos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, 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), e:
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, zelar pelo integral cumprimento da Constituição da República;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Publico agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse
público;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 23, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal
e Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 10, X, da Lei n°8.429/92, configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o
ato de agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o objetivo de apurar notícia de possíveis irregularidades em
reforma de prédio onde funciona a Unidade Escolar Santa Rita, escola pertencente à rede municipal de ensino de Batalha-PI, gerando riscos à
segurança física de alunos e servidores públicos;
CONSIDERANDO que a requerente compareceu a esta Promotoria de Justiça, no dia 20.10.2020, informando que a obra foi concluída, no
entanto, há deficiências quanto ao mobiliário da mencionada escola;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000067-164/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
RESOLVE:
Converter os autos da Notícia de Fato nº 000067-164/2020 em Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em livro próprio e
demais providências de costume, determinando, desde logo:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
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b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Que seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI;
d) Seja oficiado o Município de Batalha, para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe relatório, instruído com registros fotográficos, acerca da
situação da Unidade Escolar Santa Rita (estrutura física, mobiliário e materiais necessários ao seu regular funcionamento).
Batalha-PI, 09 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 35/2020
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, instaurado com a finalidade de apurar notícia versando sobre falta de oferta
de segurança e atendimento educacional especializado na Escola Municipal Maria do Carmo Melo ao menor Rivaldo Martins Pereira, pessoa com
Transtorno do Espectro Autista.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, 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), e:
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, zelar pelo integral cumprimento da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o art. 205, da Constituição Federal, preceitua 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 nos termos do artigo 23, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal
e Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que a Constituição dispõe em paralelo, no art. 208, que a educação será dever do Estado, a ser efetivado mediante a garantia
de atendimento educacional especializado aos deficientes, na rede regular de ensino, sempre que possível, nos termos do inciso III do referido
artigo;
CONSIDERANDO que, simetricamente, o art. 4º, da Lei nº 9.394/96, expressa que o dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de 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;
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei nº 8.069/90, garante à criança e ao adolescente o direito à proteção da vida, da saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento harmonioso, em condições dignas de existência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social, reforça a ideia de
acolhimento social das pessoas sob tais condições especiais, especialmente nas alíneas "c" e "e" do inciso I do art. 2º, ao determinar que o Poder
Público deve promover a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino, assim como o acesso de
alunos com deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos;
CONSIDERANDO que o artigo 5º da Resolução nº 146/2017 CEE/PI determina que para a identificação das necessidades educacionais
especiais dos estudantes da rede pública e para a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, cabe ao corpo docente e à equipe
técnica da escola realizar a avaliação pedagógica do estudante, com colaboração da família e, quando necessária, a avaliação complementar
com a cooperação de equipe multidisciplinar do setor 55 da Educação Especial, da Secretaria Estadual da Educação - SEDUC-PI, Secretarias
Municipais de Educação e órgãos afins, assim como devem ser considerados laudos médicos e de profissionais especializados externos ao
Sistema;
CONSIDERANDO que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto
no art. 70, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive a
instauração de procedimentos administrativos;
CONSIDERANDO a necessidade de investigar se a rede municipal de ensino está prestando satisfatoriamente o AEE, notadamente pela
disposição de profissionais capacitados e suficiência das salas de recursos multifuncionais, bem assim apurar se o Município está
disponibilizando aos alunos com deficiência o acompanhamento pedagógico necessário, calcados os princípios e normas acerca da educação
inclusiva;
CONSIDERANDO a necessidade de investigar se o Município de Batalha-PI está disponibilizando serviço de apoio pedagógico especializado,
para suprir as necessidades educacionais especiais, contribuindo para a supressão ou diminuição das barreiras que dificultam a completa
inserção desses alunos no ensino regular;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000071-164/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
RESOLVE:
Converter os autos da Notícia de Fato nº 000071-164/2020 em Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em livro próprio e
demais providências de costume, determinando, desde logo:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI;
d) Seja expedida recomendação ao Município de Batalha para que assegure a todos os alunos portadores de deficiência a matrícula em classes
comuns na rede regular de ensino, nas escolas públicas do Município, disponibilizando, ainda, acompanhante especializado (auxiliar pedagógico
ou acompanhante terapêutico) aos deficientes com Transtorno do Espectro Autista, tal como estabelece a Lei nº 12.764/2012.
Batalha-PI, 09 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018

4.2. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14762
SIMP nº 000802-361/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada pelo Ministério Público através das de- clarações prestadas pela Sra. Francisca Tereza Bezerra,
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informando, em síntese, que sua irmã Maria Tereza Bezerra Agustinho encontra-se internada no Hospital Regional Justino Luz - HRJL,
necessitando, urgentemente, de regulação para um Hospital em Teresina, a fim de reali- zar cateterismo.
Diante disso, oficiou-se a direção do HRJL para que prestasse informações, justificativas e providências acerca da regulação da Sra. Maria
Tereza, a fim de realizar o tra- tamento de que precisa, bem como para que enviasse cópia integral do prontuário médico da paciente referida.
Compulsando os autos, verifica-se que a Direção do nosocômio informou, por meio do ofício nº 1151/2020, que a paciente em questão foi
transferida para o Hospital Universitário - HU em Teresina/PI no dia 28 de março do corrente ano.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi- cial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No presente caso, segundo se depreende dos autos, foram adotadas as dili- gências necessárias e feitos os encaminhamentos legais devidos,
restando constatada a transfe- rência da paciente para tratamento médico na cidade de Teresina.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se solucionado o fato narrado.
Diante do exposto, não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria de Justiça a serem tomadas, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO da presente no- tícia de fato, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se a Sra. Francisca Tereza Bezerra, via telefone registrado na atermação, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça
recurso desta decisão, o qual deverá ser protocolado no e-mail da sede desta Promotoria de Justiça; caso não haja re- consideração, o recurso,
junto a presente notícia de fato, será remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, consoante determina o art.
4º, §1º e §3º, da Res. 174/2017 do CNMP.
Após, certifique-se o prazo recursal e arquive-se os autos, dando-se baixa no registro do SIMP. Havendo recurso, voltem-me conclusos
imediatamente.
Picos/PI, 05 de outubro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 44/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 000836-361/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelo
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625/93, e com fundamento no art. 129
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 (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal dispõe que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
CONSIDERANDO que o artigo 39, X, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;
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 não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimentos preparatórios (PP);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato - SIMP nº 000836-361/2020,
registrada no âmbito desta Promotoria de Justiça, cujo prazo de duração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução n. 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público).
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objetivo acompanhar e fiscalizar suposta cobrança de preço exorbitante
na venda de álcool em gel, por parte do Supermercado Barbosa, localizado no Município de Picos/PI, na forma do art. 8º, II, da Resolução n.
174/2017.
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;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado e, após resposta, volte-me os autos conclusos.
Picos/PI, 30 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
Inquérito Civil Público - SIMP nº 000058-361/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do
Promotor de Justiça, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, passa à análise do
presente procedimento.
Tratam os autos de Inquérito Civil Público, cujo procedimento foi instaurado com o objetivo de apurar a situação noticiada de que no Município de
Dom Expedito Lopes/PI à ausência de demarcação de arruamento e passeio público, fato este que estaria impedido a distribuidora de energia
elétrica Equatorial realizar a extensão de rede de baixa tensão, a fim de atender à solicitação feita pelo Sr. Allan Kardec da Silva Sousa no
tocante a realização de ligação residencial monofásica.
Oficiada, a Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes informou que a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos está executando,
juntamente com o Governo do Estado, pavimentações poliédricas, asfaltamento e empiçarramento de várias ruas e avenidas do Município e que
o arruamento do logradouro em questão será realizado em breve.
Ao contatar a Sra. Francisca Belo da Silva Piauilino, mãe do Sr. Allan Kardec da Silva Sousa, por meio do telefone (89) 98814-6457, esta
informou que o problema noticiado foi solucionado, que a Prefeitura do Município de Dom Expedito Lopes/PI realizou o arruamento e passeio
público que precisava, bem como a empresa Equatorial fez a ligação monofásica na residência do seu filho, conforme se verifica na certidão
juntada aos autos.
É o breve Relatório. Passa-se a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a situação noticiada foi devidamente resolvida, portanto, inexiste fundamento para propositura de Ação
Civil Pública ou qualquer medida extrajudicial, razão pela qual, promovo o ARQUIVAMENTO do corrente Inquérito Civil, com base no art. 39 da
Resolução 01/2008 do Colégio de Procuradores e art. 10 da Res. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Nos termos do § 1º, do art. 39, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Piauí, notifique-se o
interessado, por meio do telefone registrado na atermação, e, no prazo de 03 (três) dias, encaminhe- se os autos do presente procedimento ao E.
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida apreciação, com as homenagens de estilo.
Comunique-se, via e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP).
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Publique-se o Extrato de Promoção no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí.
Baixe-se no SIMP.
Picos/PI, 16 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 64/2017 SIMP 000579-090/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, tendo por objeto acompanhar o cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 02/2017, a fim de efetivar o direito à saúde de FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA.
DO RELATÓRIO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para averiguar o cumprimento das cláusulas firmadas no termo de ajustamento de
conduta nº 02/2017, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Aroeiras do Itaim, através da Secretária Municipal de Saúde, LARICI
BARBOSA DE DEUS, que assumiu o encargo de fornecer ao paciente Francisco das Chagas Barroso o medicamento PALIPERIDONA (INVEGA
SUSTENA), por um período de 04 (quatro) meses.
O feito teve início no ano de 2017, na 3ª Promotoria de Justiça e, em consequência da sucessiva distribuição das atribuições dos órgãos de
execução de primeiro grau do Ministério Público do Estado do Piauí (Resolução CPJ nº 03/2018) foi redistribuído a esta Promotoria de Justiça,
passando a aqui tramitar em outubro do corrente ano.
O procedimento seguiu sua marcha, e após diversos entraves burocráticos junto à distribuidora de medicamentos de Fortaleza (Majela), o
fármaco foi devidamente adquirido e entregue ao paciente referenteciado, conforme termo de entrega assinado por seu responsável, no qual
consta a dispensação do medicamento referente a 4 meses de tratamento,
1
conforme prescrição médica, e tal como acordado no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta — TAC n° 02/2017 (fls. 47/49).
É o relatório.
DA PERDA DO OBJETO QUE ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DO FEITO
A Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público assim dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
"Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil."
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, houve perda do objeto que ensejou a instauração deste procedimento, na medida em que
já cumprido o encargo estabelecido no Termos de Ajustamento de Conduta - TAC n° 02/2017, que apenas obrigava o fornecimento da medicação
pela municipalidade durante o prazo de 4 (quatro) meses.
Assim, a pretensão de acompanhar o cumprimento dos TAC n° 02/2017, não tem mais razão de ser, pelo cumprimento da obrigação nele
entabulada, conforme infere-se do termo de entrega acostado nos autos, devidamente assinado pelo responsável pelo paciente e pela Secretária
Municipal de Saúde de Aroeiras do Itaim.
2
Nesse contexto, o arquivamento do procedimento administrativo é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede,
solucionado o fato narrado, sem prejuízo de atuação futura desta Promotoria, em caso de nova demanda.
CONCLUSÃO
Ante o expendido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça signatário, determina o
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos (PI), 14 de julho de 2020.
PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO
Promotor de Justiça
3
PORTARIA Nº 25/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 000397-361/2020
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;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos mais importantes o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando, assim, com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à saúde;
CONSIDERANDO que a norma do art. 196 da Lei Maior, confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato com o SIMP nº 000397- 361/2020, registrada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, cujo prazo de
du- ração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacio- nal do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é meio adequado para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis, nos termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objetivo apurar os fatos noticiados pela Sra. Edna Brito Ibiapino, no qual
informa que seu irmão Antônio Filho Ibiapino necessita de internação na modalidade intensiva, em uma clínica psiquiátrica.
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;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado.
Após, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 14 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 43/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 000972-361/2019
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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;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos mais importantes o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando, assim, com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à saúde;
CONSIDERANDO que a norma do art. 196 da Lei Maior, confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato com o SIMP nº 000972- 361/2019, registrada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, cujo prazo de
du- ração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacio- nal do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é meio adequado para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis, nos termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objetivo atuar na defesa do direito individual indisponível à saúde de
Armando Ferreira do Nascimento, diante da notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça de suspensão do Benefício de TFD do paciente
referenciado.
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;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado.
Após, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 30 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI14763
Notícia de Fato nº 000315-240/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e na Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para averiguar a regularidade dos alimentos prestados ao menor L.A.S., por parte dos supostos genitores,
senhores Antônio Iraelton Leandro Oliveira e José Reinaldo do Nascimento Sousa
O procedimento foi instaurado após chegar ao conhecimento deste Órgão Ministerial, por meio de declarações prestadas pela Sra. Railanni de
Araújo Sousa, aduzindo, em resumo: "Que teve um relacionamento com ANTÔNIO IRAELTON LEANDRO OLIVEIRA e JOSÉ REINALDO DO
NASCIMENTO SOUSA, supostos pais da criança L.A.S; Que em fevereiro de 2019 foi feito um acordo nesta Promotoria de Justiça entre as
partes para a dispensa de alimentos gravídicos relacionados à gestação de Railanni; Que a criança nasceu em 30.11.2019 e a pensão passou a
ser alimentícia; Que tramita no Judiciário requerimento de averiguação litigiosa de paternidade; Que o Sr. Antônio Iraelton está com a pensão em
atraso há 04 (quatro meses); Que José Reinaldo do Nascimento Sousa está com os alimentos em atraso há quase 02 (dois) meses; Que a esta
Promotoria de Justiça para que seja resolvida a questão da Pensão Alimentícia em favor do menor".
De posse das informações iniciais, foi determinada a notificação dos senhores Antônio Iraelton Leandro Oliveira e José Reinaldo do Nascimento
Sousa para tomar conhecimento da presente Notícia de Fato em seu inteiro teor, bem como para informar se cumprem suas obrigações
alimentícias perante o menor interessado e no caso de não cumprir, que faça o cumprimento ou apresente justificativa pela impossibilidade do
cumprimento, tudo isso no prazo de 10 (dez) dias.
As partes compareceram a esta Promotoria de Justiça e prestaram as informações acostadas aos Ids 2977406 e 2977413.
Em paralelo, tramitava a NF de nº 400-240/2020, com informações acerca de procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, na Vara
Única da Comarca de São Miguel do Tapuio-PI, na qual a mãe indica a paternidade de dois supostos pais e estes, uma vez notificados, não se
manifestaram.
Com efeito, foi ajuizada ação de investigação de paternidade c/c alimentos em relação ao menor L.A.S.
É O RELATÓRIO.
Ao que se vê dos autos, em 26.10.2020, tendo-se por elucidados os fatos na NF nº 400-240/2020, foi ajuizada ação de investigação de
paternidade c/c alimentos referente ao menor, sendo distribuída à Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio/PI, recebendo o n.
0800848-59.2020.8.18.0071. Na referida ação, foi exarada decisão de id 13638530, que fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a
10% do salário mínimo vigente para cada um dos demandados, em favor do alimentante, a serem pagos mediante depósito em conta bancária
até o 30º dia de cada mês, bem como determinou a citação e intimação dos réus, a fim de participar de audiência de conciliação, conforme
documentação anexa.
Portanto, nada justifica a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, II, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. Entretanto, para efeitos de dar publicidade a esta decisão,
determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunique-se o teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de São
Miguel do Tapuio-PI.
Publique-se no DOEMP/PI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São Miguel do Tapuio-PI, 10 de dezembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
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Promotor de Justiça

4.4. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14764
PORTARIA N. 51/2020
002078-361/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002078-361/2020
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 U.
E. Severo M. Eulálio, escola da rede estadual de ensino em Santa Cruz, 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;
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
expeça-se recomendação para cumprimento imediato das normas do art. 12, incs. VII e VIII, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e do art. 56, inc. II, da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o Dirigente do estabelecimento de
ensino informar as estratégias de atuação adotadas para garantir a educação escolar, evitando a evasão.
Picos, 22 de setembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 002078-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 14/2020
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, 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
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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
1
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
2
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 do CETI Severo Mª Eulálio, escola da rede estadual de ensino em Santa Cruz 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
3
com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de proteção à criança ou
adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao destinatário, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para o
envio de resposta quanto às providências adotadas de forma a dar cumprimento ao teor da presente Recomendação.
Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos, 19 de outubro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
4
PORTARIA N. 57/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002085-361/2020
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
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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 João José de Alencar, escola da rede estadual de ensino em São José 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;
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
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. 002085-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 19/2020
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, 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
1
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,
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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
2
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 João José de Alencar, escola da rede estadual de ensino em São José 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
3
com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de proteção à criança ou
adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao destinatário, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para o
envio de resposta quanto às providências adotadas de forma a dar cumprimento ao teor da presente Recomendação.
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
4
PORTARIA N. 157/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 149/2019
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 o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO, outrossim, a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da pessoa com deficiência individualmente considerada,
em situação de vulnerabilidade social, pela natureza dos direitos admoestados (vida, saúde, moradia, alimentação), de natureza indisponível, é
extraída do próprio art. 127 da CF, conforme jurisprudência já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça acerca de suposta situação de agressão psicológica enfrentada por pessoa
com deficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 149/2019 Página 15
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SIMP n. 000084-358/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível da PCD Reis Nailon de Sousa Rocha,
determinando as seguintes diligências:
seguem;
Registre-se e autue-se com os documentos que
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
se;
Afixe-se esta portaria no local de costume e publiqueCumpra-se o despacho retro, voltando-me, em
seguida, o feito concluso.
Picos, 25 de setembro de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA N. 59/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002087-361/2020
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 Antônio Pereira de Araújo, escola da rede estadual de ensino em São Luís 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. 002087-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 21/2020
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, 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
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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 Antônio Pereira de Araújo, escola da rede estadual de ensino em São Luís 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.
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

4.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14765
PORTARIA Nº 004/2020
PA- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, respondendo pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei" (Art. 4º caput da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso" (§ 1o do Art. 4o da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto
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do Idoso);
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados: por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento" (Art. 43, caput e inciso II da Lei nº 10.741/003 - Estatuto do
Idoso);
CONSIDERANDO que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO o artigo 43 do Estatuto do Idoso, in verbis: "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso da
família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição pessoal";
CONSIDERANDO que a tramitação nesta Promotoria de Justiça da Notícia de Fato nº 000247-081/2019, instaurada a partir do Termo de
Declaração prestado por NELI PEREIRA DO NASCIMENTO e EDILEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO, onde relatam que a mãe,
ALEXANDRINA VIEIRA DO NASCIMENTO, estaria vivendo em um bar de propriedade de marido de outra filha, em tese, responsável por seus
cuidados básicos, pois não teria saúde mental para praticar sozinha os atos da vida civil;
CONSIDERANDO que ainda informam que teriam utilizado recursos financeiros de benefício da seguridade social da anciã para reforma do
citado estabelecimento comercial;
RESOLVE:
CONVERTER EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato, SIMP n° 000247-081/2019, visando, apurar possível situação de
negligência em torno dos cuidados a idosa ALEXANDRINA VIEIRA DO NASCIMENTO.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CAODEC a instauração do presente PA;
Solicite-se o CREAS do município de Bom Jesus/PI, relatório atualizado acerca da situação da idosa Alexandrina Vieira do Nascimento,
notadamente com informações quanto a seus documentos pessoais e gestão de sua renda;
Solicite-se informações sobre os rendimentos e procuradores de Alexandrina Vieira do Nascimento ao INSS, por sua Procuradoria Federal
Especializada - PFE;
Realize-se pesquisa em PJe a fim de identificar eventual ação de interdição em favor da idosa em lume, informando-se quanto a curatela
deferida;
Nomeia-se como secretária do presente PA, JULIANA DA SILVA SANTOS, servidora efetiva do MP/PI;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
PORTARIA Nº 005/2020
PA- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, respondendo pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei" (Art. 4º caput da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso" (§ 1o do Art. 4o da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto
do Idoso);
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados: por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento" (Art. 43, caput e inciso II da Lei nº 10.741/003 - Estatuto do
Idoso);
CONSIDERANDO que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO o artigo 43 do Estatuto do Idoso, in verbis: "As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso da
família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição pessoal";
CONSIDERANDO que a tramitação nesta Promotoria de Justiça da Notícia de Fato nº 000371-081/2018, instaurada a partir das informações
contidas no Relatório Psicossocial do CREAS do município de Bom Jesus, denunciando possível situação de negligência em torno dos cuidados
aos idosos ROBERVAL BATISTA SANTOS e MARIA DO SOCORRO FRANÇA BATISTA, pois estariam abandonados pelos filhos residentes fora
do município de Bom Jesus;
CONSIDERANDO que ainda há informação de que recursos financeiros dos idosos teriam sido indevidamente utilizados;
RESOLVE:
CONVERTER EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato, SIMP n° 000371-081/2018, visando, apurar possível situação de
negligência em torno dos cuidados aos idosos ROBERVAL BATISTA SANTOS e MARIA DO SOCORRO FRANÇA BATISTA:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CAODEC a instauração do presente PA;
Solicite-se o CREAS do município de Bom Jesus/PI, relatório atualizado acerca da situação dos idosos Maria do Socorro França Batista e
Roberval Batista Santos, notadamente com informações quanto a seus documentos pessoais e gestão de sua renda;
Solicite-se informações sobre os rendimentos e procuradores dos idosos Maria do Socorro França Batista e Roberval Batista Santos ao INSS, por
sua Procuradoria Federal Especializada - PFE;
Realize-se pesquisa em PJe a fim de identificar eventual ação de interdição em favor dos idosos em lume, informando-se quanto a curatela
deferida;
Nomeia-se como secretária do presente PA, JULIANA DA SILVA SANTOS, servidora efetiva do MP/PI;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

4.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14766
ICP 20/2015 - SIMP 000052-088/2015
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
INDÍCIO NÃO CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA
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- CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode a investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade.
Inquérito civil instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça após diversas notícias trazidas por pessoas do povo, pelos próprios
médicos, bem como Notícias de Fatos encaminhadas pela 3ª PJ de Picos, a saber, de nºs 000031-090/2014 e 000288-090/2015 acerca da
ausência de médicos nos plantões do Hospital Regional Justino Luz de Picos-PI, entre os quais estava a radiologista Saara Jane Santos Batista
Lustosa.
Tendo em vista a não homologação de arquivamento pelo E.CSMP, que converteu o feito em diligências, no entanto, não especificou as
diligências a serem adotadas, consoante disciplina o art. 10, §4º, inciso I da Resolução nº 23/2007 do CNMP, este Órgão Ministerial devolveu os
autos ao aludido Conselho Superior para que indicasse as diligências que entendesse necessárias.
Posteriormente, conforme se verifica pelo Despacho de Id 31290114, o Egrégio Conselho Superior devolveu os presentes autos para que fosse
avaliada a possibilidade de arquivamento, pois, entendeu que as diligências realizadas foram satisfatórias e que seus resultados não
demonstraram a prática de ato ímprobo pelo que haviam sido esgotadas as possibilidades de diligências.
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
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e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02(dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por inquérito público civil, entendimento decorrente do
procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01(um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional a extensão
deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
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.
Conforme restou robustamente demonstrado pelos documentos acostados aos presentes autos, foram adotadas as diligências necessárias,
todavia, não ficou comprovado a prática do ato de improbidade administrativa pela médica Saara Jane Santos Batista Lustosa, sendo o
arquivamento do feito a medida adequada.
Desta feita, não se tendo até a presente data logrado comprovação quanto aos fatos que motivaram a investigação, cujos indícios documentais
contam do ano de 2015, 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.
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Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Notifique-se a Sra. Saara Jane Santos Batista Lustosa encaminhandose cópia da presente decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Picos/PI, 25 de junho de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia cujo mote é possível perseguição política da pessoa identificada como "Jonas", servidor da Prefeitura Municipal de São João
da Canabrava, em face do Sr. Luís Marcelino de Carvalho.
Narra-se na atermação que o servidor da Prefeitura Municipal "Jonas" ameaçou multar o Sr. Luís Marcelino caso este não retirasse seu gado de
uma roça no prazo de 15 (quinze) dias, bem como que poderia ser penalizado com a perda do seu benefício previdenciário.
A Sra. Ana Veloso de Carvalho complementou as informações prestadas, informando que o nome completo do servidor Público apontado é
Jonnes Sirley Barros e que a roça se localiza na Data Guaribas, São João da Canabrava-PI, conforme declaração de ITR de ID: 2940962.
Solicitou-se ao Município de São João da Canabrava informações sobre os fatos noticiados e cópia do Código de Postura do Município, sendo
este apresentado na juntada de ID nº 3119780.
O ente municipal também acostou várias notificações semelhantes à apresentada pela noticiante, a Sra. Ana Veloso de Carvalho, feitas para
pessoas diversas (ID nº 3119779).
Oportunizou-se manifestação ao servidor Jonnes Sirley Barros, que a apresentou conforme juntada de ID nº 3127708.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposto abuso de autoridade e perseguição política cometidas pelo servidor Jonnes Sirley Barros,
ao ameaçar multar e penalizar com perda do benefício previdenciário o Sr. Luís Marcelino.
No entanto, o presente procedimento carece de provas em relação às ameaças cometidas pelo servidor e quanto a aparente perseguição política,
visto que não somente o Sr. Luís Marcelino foi notificado pela criação de animais em sua propriedade, conforme o documento ID nº 3119779.
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Têm-se dos autos que a ação do servidor Jonnes Sirley Barros está em conformidade com a Lei Municipal Nº 202/2005 (ID nº 3119781), in
verbis:
Art. 48 - É proibida a engorda, criação solta e permanência de animais nas vias pública localizadas na sede do município, nos Bairros de
Expansão Urbana: Pé do Morro, Currais e Aparecida, nos Povoados onde existir saneamento básico (Ruas e Logradouros).
A supracitada lei estabelece que é proibida a engorda, criação solta e permanência de animais nas vias públicas no Bairro de Aparecida, onde
está localizada a roça dos noticiantes, conforme a declaração de ITR apresentada pela Sra. Ana Veloso de Carvalho (ID: 2940962).
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Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet, não identificando
irregularidade na atuação do servidor público Jonnes Sirley Barros.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comuniquem-se acerca da presente decisão à Sra. Ana Veloso de Carvalho e ao Sr. Jonnes Sirley Barros.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 23 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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DECISÃO
Trata-se de reclamação formulada junto à Ouvidoria do MPPI informando possível cobrança indevida de valores como requisito para aprovação
na prova prática realizada pelo DETRAN/PI para aquisição de CNH. Segundo noticiado, funcionário da Autoescola Anchieta, localizada no
Município de Picos/PI, teria proposto a esposa do representante que realizasse pagamento em favor dos fiscais do DETRAN/PI em troca de sua
aprovação.
No transcurso da presente NF foram determinadas as seguintes diligências: 1.Realize-se pesquisa SAGRES (InfoFolha) buscando identificar a
existência do suposto servidor, Miguel Castro, em folha de pagamento do DETRAN/PI;
2.Realize-se visita ao posto de atendimento do DETRAN de Picos/PI buscando identificar existência de servidor denominado Miguel Castro;
3.Cumpridas as diligências retro, solicite-se ao DETRAN/PI, por meio de sua procuradoria jurídica, que informe qual o vínculo da pessoa
identificada como "Miguel Castro" com o DETRAN/PI, encaminhando
também CPF e endereço deste;
Solicite-se ao Diretor Geral do DETRAN/PI a relação de todas os servidores (efetivos, estáveis, terceirizados ou temporários) em exercício no
DETRAN/Picos;
Colha-se em site do DETRAN/PI e do Governo do Estado do Piauí
informações sobre a pessoa "MIGUEL CASTRO";
Solicite-se à Operadora VIVO, por sua representação no Estado do Piauí, informações sobre os dados cadastrais relativos ao número de terminal
89 981047223
No entanto, apenas a diligência mencionada no item 4 foi cumprida, sem recebimento de resposta, restando prejudicado o presente procedimento
em face da inércia da secretaria.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem cumprimento das diligências no prazo legal de tramitação.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Nenhuma investigação pode ser 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
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probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Deste modo, há que se registrar no presente feito, a ausência total de informações que poderiam corroborar ou mesmo sedimentar uma linha de
investigação, a fim de se instaurar procedimento com fulcro em apurar a suposta situação, no caso em lume não se sabe quem ofereceu o
possível valor em troca da aprovação na prova prática do DETRAN, também não se sabe qual valor ofereceu, a quem ofereceu, para quem seria
destinado o aludido valor, a denúncia se mostra vaga, e, iniciar uma investigação nestes moldes, há de ser parca a probabilidade de sucesso
ministerial em amealhar elementos probatórios hábeis a representação dos supostos fatos que motivaram a presente demanda.
Some-se a tais argumentos o disposto pela Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento,
o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação
mínima para o início de uma apuração.
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A mesma resolução autoriza o arquivamento do feito em caso de ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de
uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la, vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Ademais, a realização das diligências preliminares quanto aos fatos noticiados mostra-se impossível, pois não foi informado nome ou endereço
do noticiante, ou, ainda, elementos mínimos de prova dos fatos noticiados.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Comunique-se à Ouvidoria do MPPI da presente decisão. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Cumpra-se.
Picos/PI, 24 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO. INDÍCIO NÃO
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CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de IC - Inquérito Civil, instaurado a partir de notícia de fato que trata de possíveis irregularidade no cumprimento da carga horária de
servidores de Unidades de Saúde do Município de Paquetá-PI.
O procedimento foi iniciado a partir de Notícia de Fato encaminhada pelo Ministério Público Federal (NF nº 1.27.001.000073/2019-19) em que a
noticiante Eliziária Gonçalves de Lima relata que na UBS Roberval de Moura a equipe é composta por um médico que trabalha às segundas e
quartas, uma fisioterapeuta, uma ginecologista e um médico cirurgião que atendem uma vez por mês.
Relata ainda que o Posto de Saúde Pedro Dias Alencar possui a equipe composta por um médico, um dentista e uma enfermeira que trabalham
apenas uma vez por semana, não dispondo o Município de Ponto Eletrônico.
Junto
aos
documentos
iniciais
foi
anexa
a
documentação
da
pasta
virtual:
https://mppimpbr.sharepoint.com/:f:/s/sedepicos/EjZGyeZCmcZCgmKt4JBOEzABxCJidx- kUOyXYsUFQeqPyw?e=EhvTxJ.
Realizou-se pesquisa CNES buscando identificar os servidores das referidas unidades de saúde (ID:31215622).
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A Secretaria Municipal de Saúde foi instada a apresentar manifestação e documentos sobre os fatos narrados tendo esta acostado a
documentação de ID's: 31973068, 31973077 e 31973077).
É o sucinto relatório. Decido.
Preliminarmente, há de se ressaltar que toda e qualquer ação pública deve ser amparada em lastro motivador mínimo dotado de razoabilidade e
proporcionalidade, não se podendo relegar dita regra constitucional a ação ministerial de investigar, ainda que em seara cível e/ou administrativa,
mesmo com foco principiológico pro societa extremo.
Atuação pública investigativa, sem qualquer espécie de prévia motivação específica, corresponde a ato discricionário eivado de pessoalidade,
uma vez que não haveria, sequer notícia inicial justificante para dita atuação estatal, vicissitude que deve ser refugada, seja pelo princípio da
razoabilidade, seja pelo princípio da impessoalidade e eficiência administrativa, seja, por fim, porque a destinação de força pública de
investigação deve ser pautada em lastro fático mínimo, diga-se, justa causa.
Feitas tais considerações, o cerne da demanda cinge-se a verificar eventual descumprimento de carga horária pelos profissionais lotados na UBS
Roberval de Moura e no Posto de Saúde Pedro Dias, ambos situados no Município de Paquetá-PI.
O procedimento foi instaurado por meio de declaração de ex-servidora efetiva municipal, sem que esta tenha acostado provas robustas de suas
declarações. Apesar de tal fato, primando pelo interesse público, instaurou-se a presente investigação buscando-se esclarecer os fatos e colher
eventuais provas do alegado.
Ocorre que, após os esclarecimentos encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, bem como por meio de toda a documentação por esta
acostada, nota-se que o Município de Paquetá-PI, dentro de suas possibilidades, vem atendendo a população local.
De outra banda, os documentos colhidos ainda durante a investigação feita pelo Ministério Público Federal não são suficientes para delinear e
corroborar o objeto de investigação deste inquérito.
Assim, aos olhos deste órgão, não resta configurado o descumprimento de carga horária por parte dos servidores públicos lotados nas unidades
de saúde ora investigadas. Tal afirmação é corroborada pelas fichas de frequência, escalas de trabalho, fotos e relatórios de
atendimentos juntados aos autos pelo órgão responsável pela saúde municipal.
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Além disso, as alegações que originaram este feito foram genéricas e não indicaram ao menos o período em que iniciou/ocorreu o
descumprimento ou os possíveis servidores que estariam deixando de prestar o serviço, sendo assim a atuação ministerial seria no mínimo
temerosa, pois se pautaria em supor que todos os prestadores de serviço estariam praticando ilegalidades.
De outro turno, vale lembrar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade
cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido
atribuído, em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando- a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
O legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige, ao menos, motivação e
direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos materiais que
demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Portanto, 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, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
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Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cientifique-se acerca da presente decisão à Procuradoria da República do Município de Picos-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 18 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Página 4 de 4
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato cujo mote é apreciar notícia na qual relata, em tese, que o Condomínio D&G (situado na Av. Severo Eulálio, nº 1125,
Bairro Canto da Várzea) encontra-se, desde a sua construção, sem vistoria do Corpo de Bombeiros.
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Solicitadas informações ao Corpo de Bombeiros de Picos-PI e aos cartórios de registros de imóveis de Picos/PI.
No entanto, embora oficiado, não foi sequer juntado aos autos comprovação de recebimento dos ofícios.
Solicitou-se ao CREA/PI cópia das ARTs relativas ao projeto, execução e adequação do Condomínio D&G, e, embora juntado comprovante de
recebimento do ofício, não foi obtida resposta.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem confirmação dos fatos que deram origem ao procedimento.
É o que cabe relatar. 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.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para
deliberar sobre a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos,
motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos materiais que
demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Comuniquem-se acerca da presente decisão a noticiante. Após, arquive-se com as baixas e
registros necessários.
Picos/PI, 26 de agosto de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 022/2020
IC - Inquérito Civil
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, 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 notícia de fato em referência denota, em tese, ato omissivo da Procuradoria-Geral do Município de Bocaina-PI resultante em revelia
processual municipal, situação verificada em atuação deste Parquet no processo nº 0003178-24.2016.8.18.0032.
que o processo em referência se trata de Ação de Cobrança em face do Município de Bocaina-PI. Ocorre que, o Procurador Municipal que tomou
ciência do feito, o Sr. ANTÔNIO DE SOUSA MACÊDO JÚNIOR mesmo regularmente citado para apresentar contestação, não o fez, ocasionando
à revelia processual do ente municipal;
que o advogado da parte autora se trata ANTÔNIO DE SOUSA MACÊDO NETO, filho de Antônio de Sousa Macêdo Júnior;
que ambos os advogados: Antônio de Sousa Macêdo Júnior, OAB n° 2.291 e Antônio de Sousa Macêdo Neto, OAB n° 10.309, compõem o
mesmo escritório de advocacia, ''Macêdo & Macêdo Advogados Associados'' situado à Rua Coelho Rodrigues, n° 386, Salas 03/05, Centro,
Picos/PI;
que a situação viola o previsto no art. 15, §6º da Lei nº 8.906/1994:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de
advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)
§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos.
que segundo a Lei Municipal nº 384/2008 são princípios institucionais da Procuradoria- Geral do Município de Bocaina-PI a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a
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probidade, a eficiência, a indisponibilidade do interesse público e coletivo, a unidade e a indivisibilidade (art. 3º).
que a norma acima em seu art. 70 ainda prevê que ao Procurador do Município é defeso confessar, desistir, acordar ou deixar de usar de todos
os recursos cabíveis em processos judiciais, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador Geral, nos termos da Lei.
que é dever da Procuradoria-Geral do Município de Bocaina-PI representar judicial e extrajudicialmente o município, em defesa de seus
interesses, do seu patrimônio e da fazenda pública;
que a possível omissão dolosa do Procurador Antônio de Sousa Macêdo Júnior que ocasionou a revelia do Município de Bocaina-PI no processo
nº 0003178- 24.2016.8.18.0032, se confirmada, pode ser considerado ato de improbidade administrativa por atentado aos princípios da
moralidade, impessoalidade e legalidade;
que referida prática, se comprovada, é considerada grave e merece maior investigação deste Órgão Ministerial.
Página 22

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 775 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020

RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, 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;
Realize-se levantamento fotográfico do escritório de advocacia ''Macêdo & Macêdo Advogados Associados'' situado à Rua Coelho Rodrigues, n°
386, Salas 03/05, Centro, Picos/PI, notadamente, para aferir seus advogados integrantes;
Colha-se aleatoriamente em PJe e THEMIS procurações ad judicia relativas ao escritório ''Macêdo & Macêdo Advogados Associados'';
Solicite-se a OAB/PI, por seu presidente, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a constituição e componentes do escritório
de advocacia ''Macêdo & Macêdo Advogados Associados'' situado à Rua Coelho Rodrigues, n° 386, Salas 03/05, Centro, Picos/PI.
Solicite-se ao Procurador-Geral do Município de Bocaina que apresente informações, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da revelia processual do
ente público nos autos do
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processo nº 0003178-24.2016.8.18.0032, bem como se foram adotadas medidas diante da inércia do procurador municipal que, em tese, deu
causa à revelia.
<>CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento
aos destinatários 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 AR's e certificação; Não havendo diligências
pendentes, volte-me os autos conclusos.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, 22 de maio de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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Processo n.º 0001832-33.2019.8.18.0032 SIMP n.º 000070-361/2020
DECISÃO
Trata-se, em tese, da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), figurando como indiciada LUCILENE NORONHA
BISPO.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não-Persecução Penal a indiciada.
Foram expedidas as notificações nº:
555/2020-000070-361.2020/SUPJP/5ªPJ-PICOS e 1206/2020-000070361.2020/SUPJP/5ªPJ-PICOS, com a finalidade de que a beneficiária se manifestasse a respeito do interesse em celebrar ANPP, no prazo de 10
(dez) dias corridos.
Contudo, observa-se, em consulta ao Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), que foi anexada certidão informando a respeito da
impossibilidade de notificação da interessada, Lucilene Noronha Bispo, em decorrência da suspensão das atividades presenciais no âmbito do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Em 23 de outubro de 2020 foram expedidas novas notificações sob os números 2781/2020-000070-361.2020/SUPJP/5ªPJ-PICOS e
2782/2020-000070-361.2020/SUPJP/5ªPJ-PICOS em outros possíveis endereços.
Em 27 de novembro de 2020 foi certificado no SIMP a impossibilidade de realização da notificação, em virtude de Lucilene não ter sido
encontrada nos endereços por ela fornecidos.
Processo n.º 0001832-33.2019.8.18.0032 SIMP n.º 000070-361/2020
Assim, diante da desídia da investigada em fornecer endereço idôneo à entrega de notificações, bem como em face do considerável
lapso temporal transpassado desde a formulação da proposta, o Ministério Público NEGA seguimento da oferta de ANPP - Acordo de
Não-Persecução Penal, devido a inércia da investigada em disponibilizar meios mínimos para a realização de audiência.
Notifique-se a investigada ou seu advogado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e
Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão, junte-se cópia desta e da respectiva certidão em THEMIS, com remessa dos
autos ao gabinete desta PJ para manifestação finalística cabível.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, 04 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP 002050-361/2020
DECISÃO
NOTÍCIA DE FATO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS NO
CONCURSO PÚBLICO DE PICOS REGIDO PELO EDITAL 001/2015. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. ORIENTAÇÕES AO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PICOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. ARQUIVAMENTO.
O potencial objeto da Notícia de Fato deve estar minimamente englobado dentre os interesses constitucionalmente tutelados pelo Ministério
Público.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir solicitação de audiência feita via e-mail, pelo professor Higo Meneses e pela Presidente do
Sindicato dos Servidores do Município de Picos-SINDSERM, Lenice Sales, cuja finalidade era tratar de questões correlatas ao concurso público
de Picos, regido pelo Edital n° 001/2015.
Não juntou documentos.
Acolhido o requerimento feito, designou-se reunião para o dia 23 de setembro de 2020, ocasião em que foi amplamente discutido acerca dos
direitos e garantias conferidos aos aprovados em concurso público.
Tendo em vista que a reunião pautou-se no firme posicionamento dos requerentes de que era dever da municipalidade nomear os candidatos
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devidamente aprovados no concurso mencionado alhures, ficou esclarecido que considerando estar o certamente público dentro do prazo de
validade, a Administração Pública tem a discricionariedade de realizar as convocações mediante necessidade da prestação de serviço.
E, estando a Administração Pública realizando contratações precárias, em especial no que tange aos cargos com aprovados em concurso público
aguardando tão
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somente a nomeação, cabe ao interessado angariar provas da ocorrência desta conduta e demandar em juízo com a ação cabível, sem prejuízo
de trazer estes fatos ao conhecimento do Ministério Público para a adoção das devidas providências.
Deste modo, o presente procedimento foi instaurado com o fito de orientar os interessados quanto a questão levantada, notadamente ao que se
refere a convocação dos aprovados no concurso de Picos, ressalvando cada caso a sua particularidade.
Ao final ficou acordado pelo sindicato que seria encaminhado ao MPE a documentação individual de cada cargo em que estaria ocorrência as
eventuais irregularidades para que o Parquet pudesse atuar.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, cabe registrar que somente os bens constitucionais elencados nos arts. 127 e 129 da CRFB/88 podem ser tutelados pelo
Ministério Público, não se enquadrando nestes, direitos patrimoniais individuais disponíveis.
Ainda, considerando que o presente procedimento teve caráter meramente orientativo, sendo alcançado o objetivo ao qual se propôs, consoante
documentação carreada aos autos, consubstanciada em ata de reunião, a qual foi registrada em mídia audiovisual, demonstrando que as partes
saíram cientes das condições de atuação deste Órgão em demandas relativas a nomeação de aprovado em concurso público cujo prazo de
validade encontra-se em vigência, não se mostra necessário o prosseguimento na tramitação desta NF.
Por fim, tem-se que o E. CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em seu art. 3º ao impor
como sendo 30 (dias) dias prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de apreciação ministerial
por notícia de fato.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em procedimento preparatório ou inquérito civil, ou para o ajuizamento
de ação civil por ato de improbidade administrativa, ARQUIVO a presente NOTÍCIA DE FATO em Promotoria de Justiça.
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Notifique-se o senhor Higo Meneses e a senhora Lenice Sales, Presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Picos-SINDSERM,
quanto a presente decisão para, querendo, apresentar recurso cabível, sem prejuízo da necessária publicação desta no DJe.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP/PI para conhecimento.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Picos/PI, 08 de outubro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Exa.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 Notícia de Fato n. 003/20202 registrada no SIMP sob o n. 002100-361/2019 foi instaurada a partir de denúncia sobre possíveis
irregularidades no município de Wall Ferraz/PI, dentre elas a aplicação de 60% do FUNDEF em plano de ação de aplicação dos recursos sem
prévia autorização legal;
que a notícia de fato em lume indica ainda a possibilidade de estar sendo praticado nepotismo no município de Wall Ferraz, em razão da
contratação de parentes de alguns vereadores, bem como acumulação de cargos e nomeações fictícias;
que sobre o nepotismo a Súmula Vinculante n° 13 do STF assim dispões '' A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal''.
que a regra geral do art. 37, inciso XVI, da CF/88, é pela vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, e
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
que a referida notícia, uma vez comprovada, é grave, pelo que merece maior averiguação.
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determinase, 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;
Realize-se pesquisa no sistema SAGRES/TCE a fim de juntar aos autos do procedimento o Acórdão n° 2.080/2018 do TCE proferido no processo
TC/023691/2017;
Colha-se no sistema SAGRES/TCE o vínculo dos servidores mencionados na documentação fornecida pela declarante junto ao Município de Wall
Ferraz;
Com cópia integral dos autos, solicite-se informações à Câmara Municipal de Wall Ferraz sobre os fatos denunciados;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 25 de novembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
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4.7. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14767
PORTARIA Nº 50/2020
SIMP 000201-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante infra-assinada, 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 nº 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 21/2019 (SIMP 000201-029/2019), oriundo de conversão da Notícia de Fato nº
70/2019, instaurada em face do Termo de Declaração prestado pela Sra. LARISSA ÂNGELA SILVA LIRA, pessoa com deficiência visual,
servidora pública do Município de Teresina-PI, relatando que, em virtude de sua deficiência, necessita de horário especial de trabalho, o qual
pleiteou e lhe foi negado pela FMS-Fundação Municipal de Saúde sob a alegação de falta de amparo legal;
CONSIDERANDO a expedição, por esta Promotoria de Justiça, da Recomendação Administrativa nº 19/2020, de 07.04.2020, instando a
Prefeitura Municipal de Teresina-PI a conceder a redução da jornada de trabalho aos servidores públicos municipais com deficiência, após
avaliação da junta médica oficial, cabendo à SEMA - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos a adoção de providências para
publicização da Recomendação a todos os órgãos vinculados à Prefeitura Municipal;
CONSIDERANDO, ainda, a expedição da Recomendação Administrativa nº 20/2020, de mesma data, instando o gestor da FMS a: a) conceder
a redução da jornada de trabalho aos servidores públicos municipais com deficiência lotados naquela Fundação que pleiteiem nesse sentido,
quando comprovada a necessidade do horário especial por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário; b) encaminhar
a servidora LARISSA ÂNGELA SILVA LIRA à perícia médica do IPMT - Instituto de Previdência do Município de Teresina-PI, juntamente com
cópia da citada Recomendação, para que a junta médica oficial avaliasse a viabilidade de concessão de redução da jornada de trabalho à
referida servidora;
CONSIDERANDO que a FMS - Fundação Municipal de Saúde encaminhou resposta à Recomendação nº 20/2020 aduzindo, em síntese, que foi
concedida readaptação à Requerente LARISSA ÂNGELA SILVA LIRA, na forma do art. 112 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Teresina, ficando silente, entretanto, sobre se procedeu ou não ao encaminhamento daquela servidora à perícia médica do IPMT - Instituto de
Previdência do Município de Teresina-PI para que a junta médica oficial avaliasse se à mesma deveria ser concedida a redução da carga horária
de trabalho;
CONSIDERANDO que a SEMA - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em atendimento à Recomendação nº 19/2020,
encaminhou o Ofício-Circular nº 06/2020-GAB/SEMA, de 03.09.2020, a todos os gestores da Prefeitura Municipal de Teresina-PI, com cópia da
referida Recomendação, para fins de adoção de providências no sentido de conceder a redução da carga horária de trabalho aos servidores
públicos municipais com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário;
CONSIDERANDO que, da documentação encaminhada pela SEMA, consta manifestação sobre o acatamento da Recomendação somente pelo
gestor da SEMF - Secretaria Municipal de Finanças;
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Piauí dispõe em seu artigo 54, § 3º, que "Os servidores públicos estaduais e municipais que
possuírem filhos portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, terão carga horária reduzida à metade, desde que comprovem o fato
perante a autoridade que lhe seja imediatamente superior";
CONSIDERANDO que o Estatuto do Servidor Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 13/1994) garante o mesmo direito no
artigo 107, § 3°, ao determinar que "também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a
necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário";
CONSIDERANDO que o Estatuto do Servidor Público da União (Lei
Federal n° 8.112/1990), igualmente assevera em seu art. 98, § 2° que "também será
concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada
a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário";
CONSIDERANDO que, embora exista uma lacuna na legislação do
Município de Teresina-PI no tocante à matéria especifica, tal lacuna não representa
nenhum óbice à efetivação do direito da servidora, tendo em vista a organicidade e
coesão do Ordenamento Jurídico nacional, no seio do qual não faltam normas hábeis a
assegurar os mais diversos direitos à pessoa com deficiência, mesmo porque a
Constituição da República prevê a competência administrativa comum dos entes
federados no sentido de cuidarem da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, CF/88);
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) vincula os Estados signatários ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua
escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência (art. 27, 1);
CONSIDERANDO que a mesma Convenção impôs ainda, aos Estados
signatários, o dever de proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições
de igualdade com as demais pessoas, as condições justas e favoráveis de trabalho e de
assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local
de trabalho (art. 27, 1, "b" e "j");
CONSIDERANDO que, em consonância com aquele tratado, foi editada a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
Federal nº 13.146/2015) destinada a "assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando A. sua inclusão social e cidadania" (art. 1º, caput);
CONSIDERANDO que o Estatuto acima mencionado, em seu artigo 3°,
VI, conceitua adaptações razoáveis como: "adaptações, modificações e ajustes
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a
pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e
liberdades fundamentais", concebendo-se como tal a readequação da jornada de trabalho da declarante no caso concreto, que não representará
ônus desproporcional e indevido à Administração e viabilizará à Requerente o legitimo e regular exercício de seus direitos, mormente no que
tange ao trabalho e a saúde;
CONSIDERANDO que, somente assim, "tratando-se desigualmente os desiguais" será alcançada a igualdade material constitucionalmente
garantida, preservando-se, tanto quanto possível, o postulado da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO, por fim, que o prazo de conclusão deste procedimento preparatório restou escoado na data de 07/03/2020, não mais
havendo, hoje, a possibilidade de prorrogá-lo pelo período de 90 (noventa) dias, conquanto ainda exista a necessidade de realização de novas
diligências,
CONSIDERANDO que o art. 38 da Resolução CPJ/PI nº 001/2008 determina que "se durante a instrução do procedimento preparatório o
presidente da investigação se convencer da necessidade de tutela de interesses difusos e coletivos, deverá proceder a sua conversão em
inquérito civil público..."
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CONSIDERANDO que o presente feito trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Inquérito Civil conforme art. 2° § 7° da
Resolução n° 23/2007 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 em conformidade com o art. 79, § 3° da Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal n°. 13.146/2015), o Ministério Público
tomará as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre quais se insere o Direito ao Trabalho (Título I, Capítulo VI, da
mencionada legislação);
RESOLVE
CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 21/2019 (SIMP 000201-029/2020) em INQUÉRITO CIVIL, com a mesma numeração SIMP,
visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR o cumprimento das determinações contidas no despacho de ID 32206144.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 11 de dezembro de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.8. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14768
falta de delegado para substituir a autoridade policial titular da

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, durante o gozo das férias.
Objeto: Averiguar a falta de delegado para substituir a autoridade policial titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, durante o
gozo das férias.
Procedimento Administrativo
PORTARIA nº 09/2020
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,
a Polícia Civil do Estado do Piauí, dirigida por

delegado de polícia de carreira, é uma instituição permanente do Poder Executivo e

auxiliar da função jurisdicional do Estado (art. 3º, da Lei Orgânica da PC-PI);
CONSIDERANDO que a Polícia Civil do Estado do Piauí, dirigida por delegado de polícia de carreira, é uma instituição permanente do Poder
Executivo e auxiliar da função jurisdicional do Estado (art. 3º, da Lei Orgânica da PC-PI);
CONSIDERANDO a necessidade do contínuo aprimoramento e eficiência dos serviços policiais em prol dos direitos fundamentais da pessoa
humana;
CONSIDERANDO a informação da falta de Delegado de Polícia para

substituição da Delegada Ana Patrícia Moura Rufino Leal, titular da Delegacia

Especializada no Atendimento à Mulher, durante o período de gozo de férias;
CONSIDERANDO a informação da falta de Delegado de Polícia para substituição da Delegada Ana Patrícia Moura Rufino Leal, titular da
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, durante o período de gozo de férias;
CONSIDERANDO que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial especializado e ininterrupto;
a necessidade de manter, tanto quanto possível, a

prestação do serviço público na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de manter, tanto quanto possível, a prestação do serviço público na Delegacia Regional de Polícia Civil de
Picos-PI;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
falta de delegado para substituir a autoridade policial

titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, durante o gozo das férias
com o objetivo de averiguar a falta de delegado para substituir a autoridade policial titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher,
durante o gozo das férias, adotando-se as seguintes providências:
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- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
CARLOS RENATO

MACHADO PAIM, para que indique um Delegado de Polícia substituto para atuar na

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.
- Expeça-se RECOMENDAÇÃO, com as considerações de praxe, ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí - CARLOS RENATO
MACHADO PAIM, para que indique um Delegado de Polícia substituto para atuar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.
33- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao Grupo de
Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP), 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, 14 de setembro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça
Ref. PA SIMP nº 2011-361/2020
Picos-PI, 15 de setembro de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
CARLOS RENATO MACHADO PAIM
CARLOS RENATO MACHADO PAIM
Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por seu
representante signatário em exercício na 6ª Promotoria de Justiça de Picos, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições
contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e VII, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal
de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do Piauí, incumbe ao Ministério Público à defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como o efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 e artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual n° 12/1993);
1
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de caráter não vinculante, mas que a partir do seu recebimento, o destinatário não pode
alegar desconhecimento da situação de ilegalidade, restando presumido e comprovado o dolo, no caso de eventual omissão na tomada de
providências para fazer cessar imediatamente a ilegalidade;
CONSIDERANDO a disposição prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa de 1988, que assegura a razoável
duração do processo judicial com a aplicação dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação;
a Polícia Civil do Estado do Piauí, dirigida por

delegado de polícia de carreira, é uma instituição permanente do Poder Executivo e auxiliar

da função jurisdicional do Estado (art. 3º, da Lei Orgânica da PC-PI);
CONSIDERANDO que a Polícia Civil do Estado do Piauí, dirigida por delegado de polícia de carreira, é uma instituição permanente do Poder
Executivo e auxiliar da função jurisdicional do Estado (art. 3º, da Lei Orgânica da PC-PI);
a necessidade de manter, tanto quanto possível, a

prestação do serviço público na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de manter, tanto quanto possível, a prestação do serviço público na Delegacia Regional de Polícia Civil de
Picos-PI;
CONSIDERANDO a necessidade do contínuo aprimoramento e eficiência dos serviços policiais em prol dos direitos fundamentais da pessoa
humana;
CONSIDERANDO que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial especializado e ininterrupto;
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher

não dispõe de Delegado de Polícia substituto para atuar durante o período de gozo de férias
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da autoridade policial titular Ana Patrícia Moura Rufino Leal
CONSIDERANDO que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher não dispõe de Delegado de Polícia substituto para atuar durante o
período de gozo de férias da autoridade policial titular Ana Patrícia Moura Rufino Leal.
RESOLVE:
2
CARLOS RENATO MACHADO PAIM,

Delegacia Especializada

no Atendimento à Mulher de Picos-PI
Expedir RECOMENDAÇÃO ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí - CARLOS RENATO MACHADO PAIM, em relação à
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Picos-PI, no seguinte termo:
que indique um Delegado de Polícia substituto para atuar na Delegacia

Especializada no Atendimento à Mulher durante o período de gozo de férias da

autoridade policial titular Ana Patrícia Moura Rufino Leal
1º) que indique um Delegado de Polícia substituto para atuar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher durante o período de gozo de
férias da autoridade policial titular Ana Patrícia Moura Rufino Leal.
Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento desta, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento dos
termos desta Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça quais as providências encetadas para seu cumprimento.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça
3
Objeto: Acompanhar a investigação da fuga de detentos na Penitenciária José de Deus Barros, ocorrida no dia 29/08/2020.
Procedimento Administrativo SIMP nº 1933-361/2020
PORTARIA nº 07/2020
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 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 que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 56/2010, que prevê uma atuação uniforme dos Membros do Ministério Público no controle do sistema
carcerário;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelece que "O
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas
ou instituições;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos reativos à execução penal, segurança pública e controle externo da atividade policial;
CONSIDERANDO que, no dia 29/08/2020, 02 (dois) detentos fugiram da Penitenciária José de Deus Barros após destruírem os obstáculos de
segurança e saltarem a muralha do referido estabelecimento prisional;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
com o objetivo de acompanhar a investigação da fuga de detentos na Penitenciária José de Deus Barros, ocorrida no dia 29/08/2020, adotandose as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Oficie-se o Gerente da Penitenciária José de Deus Barros, Sinval Hipólito Gonzaga, para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias,
informações gerais sobre a fuga dos 02 (dois) detentos do referido estabelecimento prisional,
ocorrida no dia 29/08/2020, devendo para tanto, enviar através do e-mail: sedepicos@mppi.mp.br e do aplicativo WhatsApp nº (86) 98188-8234,
especialmente, as seguintes informações:
Cronograma da fuga instruído com fotografias do local (cela, túnel);
Relação dos nomes dos servidores de plantão, instruída com a folha de ponto e com a divisão de tarefas do referido dia;
Gravações do sistema de monitoramento do estabelecimento prisional no momento da fuga;
- 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, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
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Picos-PI, 08 de setembro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14769
Procedimento Administrativo nº 031/2020
SIMP 000277-310/2020
Objeto: ACOMPANHAR A ABERTURA DE LEITOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA COVID-19, NO
HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para acompanhar a abertura de leitos hospitalares para atender a demanda
decorrente da COVID-19, no Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, situado no Município de São João do Piauí.
Após a expedição de ofício ao Hospital, este prestou informações (IDs. 31279446, 31279447 e 31279449), em 16 de abril de 2020, da existência
de 13 leitos destinados para atender a demanda de COVID-19, sendo 11 leitos clínicos e 02 leitos de estabilização.
Em informação prestada no dia 28 de maio de 2020, por meio do Ofício nº 151/2020, o Hospital informou que até aquele momento não houve
saturação dos leitos (ID. 31445213).
Em novas informações datadas em 06 de outubro de 2020, o Hospital reforçou que a ala COVID-19 possui 13 leitos clínicos e 02 leitos de
estabilização e, embora tenha aumentado a ocupação de leitos, até aquele momento não houve saturação (ID. 31924430).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Esta Promotoria de Justiça possui diversos procedimentos instaurados acompanhando a situação da pandemia dentro da Comarca de São João
do Piauí.
O presente procedimento instaurado vem acompanhando exclusivamente apenas a abertura de leitos hospitalares para atender a demanda
decorrente da COVID-19, no Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, situado no Município de São João do Piauí.
Em toda a tramitação deste procedimento, não se vislumbrou qualquer hipótese de falta de leitos, fluxo de demanda maior do que poderia ser
suportado pelo Hospital, mesmo no período de pico da doença.
Ademais, existem outros procedimentos administrativos em tramitação, a exemplo, do procedimento administrativo nº 023/2020 (SIMP
000254-310/2020) que vem acompanhando a COVID dentro do Município de São João do Piauí, podendo as informações aqui coletadas
serem ali condensadas.
Diante disso, entendemos ser desnecessária a tramitação deste procedimento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 14 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 014/2020
SIMP 000548-310/2020
Objeto: PRESTAÇÃO E CONTAS - 2014 - CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO
Investigado: HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO E AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. DEMANDA JUDICIAL
BUSCANDO A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 03 DIANTE DA PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 04/2020
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça para apurar a conduta do Prefeito Municipal de Pedro
Laurentino, no exercício financeiro de 2014 - Sr. Hernande José de Sá Rodrigues -, sobre contratação de pessoal sem concurso público ou teste
seletivo e ausência de retenção do INSS dos contratados.
Foi determinada a colação do presente procedimento cópia integral do procedimento de prestação de contas, que tramitou perante o Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, referente ao Município de Pedro Laurentino no exercício financeiro de 2014.
Em seguida, foi designada audiência extrajudicial para tentativa de celebrar Acordo de Não Persecução Cível, tendo sido estipulada as
condições, ao passo que a parte investigada solicitou prazo para avaliar a situação.
A seguir, atravessou petição aquiescendo aos moldes sugeridos pelo Ministério Público, cujo termo foi devidamente assinado e se encontra
encartado nos autos.
Por fim, este órgão ministerial ingressou com pedido de homologação judicial do acordo celebrado, cuja demanda se encontra distribuída sob o nº
0800956-90.2020.8.18.0135.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em audiência extrajudicial, este órgão Ministerial propôs Acordo de Não Persecução Cível - ANPC nos seguintes moldes: "a) confessar a
participação dos fatos e aceitar voluntariamente a ser submetido a uma das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, qual seja:
multa civil correspondente a uma remuneração do cargo de Prefeito Municipal, com valor percebido no exercício financeiro de 2014".
O investigado aquiesceu a proposta, tendo sido celebrado o acordo, cujos termos se encontram insertos nos autos.
Em seguida, promoveu-se demanda judicial buscando a homologação do acordo celebrado, cujo processo encontra-se em tramitação na
Comarca de São João do Piauí, sob o nº 0800956-90.2020.8.18.0135.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
A Resolução nº 04/2020, do colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, determina em seu art. 11 que:
Art. 11. Se a avença tiver sido firmada no âmbito de inquérito civil ou de procedimento preparatório e esgotar seu objeto, o membro do Ministério
Público deverá arquivar o procedimento e remetê-lo para homologação do arquivamento e do acordo celebrado, pelo Conselho Superior do
Ministério Público, no prazo e na forma da regulamentação específica.
Embora tenha havido a judicialização buscando a homologação do acordo celebrado, e diante disposição expressa na Resolução acima citada,
DEIXO DE APLICAR o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, que assim dispõe:
Súmula nº 03
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Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 10 da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP de todo o teor
desta decisão, bem como do Acordo de Não Persecução Cível firmado.
Instaure-se procedimento administrativo para fiscalizar/acompanhar o cumprimento do acordo celebrado, nos moldes previstos nos arts. 16 e
seguintes da Resolução nº 04/2020 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 14 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 054/2020
SIMP 000522-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
DECISÃO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para apurar situação de vulnerabilidade dos menores P. G. S. S., L. G. S. S. e M. B.
S. S., após recebimento de relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí.
Solicitado relatório ao CREAS de São João do Piauí, este órgão apresentou Relatório Multiprofissional 03-2020, relatando que a genitora das
crianças e seus filhos estão residindo em Frecheirinha-CE, com o pai da genitora e outros familiares.
É o breve relatório.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 147 ser o competente o local do domicílio dos pais ou do responsável, verbis:
Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
Logo, com a mudança da família para outro município e estado e com a possível cessação da situação de vulnerabilidade enquanto residiam
também na presença do pai, esta Promotoria de Justiça perdeu, de forma superveniente, a atribuição quanto à investigação dos fatos que estão
delimitados na portaria inaugural.
Primeiro, como mencionou o CREAS, as crianças passaram a residir na cidade de Frecheirinha-CE, passando aquela Comarca a ser competente
para ajuizamento de eventuais demandas e a resolução de outras situações, diante da competência absoluta prevista no Estatuto da Criança e
do Adolescente. Registre-se que a regra de competência inserida no Estatuto excepciona, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis para
atender a regra constitucional do princípio da proteção integral.
Assim, é o posicionamento jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No confronto entre a regra geral da
perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência (art. 43 do CPC), e a regra especial (art. 147, inc. I, do ECA), que estabelece
o princípio do juiz imediato, esta deve prevalecer, observadas as peculiaridades do caso. 2. A regra inserta no art. 147 do ECA é cogente,
porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal,
revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ. 3. O magistrado pode declinar de ofício da competência absoluta. 4. A competência para processar e julgar ação de
regulamentação de guarda já exercida de fato é o domicílio do seu detentor, onde o menor mantém convivência familiar e comunitária.
Inteligência da Súmula 383 do STJ. 5. Conflito julgado improcedente. Competência do Juízo suscitante.
(TJ-DF 07103151620198070000 - Segredo de Justiça 0710315-16.2019.8.07.0000, Relator: MARIO ZAM BELMIRO ROSA, Data de Julgamento:
04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos acrescidos
Segundo, e até mesmo como reflexo da regra de competência, pelo fato de que a apuração dos fatos será melhor colhida no local em que as
adolescentes encontram-se residindo, atendendo, assim, as diretrizes insculpidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Assim, por tudo o que foi exposto, PROMOVO o DECLINÍO DE ATRIBUIÇÃO desta Promotoria de Justiça, devendo os autos serem
encaminhados à Promotorias de Justiça com atribuição em Infância e Adolescente de Frecheirinha-CE.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registre-se no SIMP. Cumpra-se.
São João do Piauí, 14 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14772
NF nº 01/2020
Despacho de Arquivamento
A presente notícia de fato foi instaurada com o fito de apurar possível abuso de autoridade contra o senhor Francisco José da Silva, o qual afirma
que teriam sido cometidos abusos pelo Delegado de Polícia desta cidade e por dois policiais civis, no cumprimento de mandados judiciais de
prisão e de busca e apreensão.
O representante informou que, no dia 03/10/2019, o Delegado, juntamente com dois policiais civis - Ciro e Teixeira - dirigiram-se à residência do
mesmo para cumprir um mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar, contudo, durante a operação, supostamente teriam sido
cometidos abusos pelos agentes públicos.
Foi anexado como prova do alegado, o exame de corpo de delito do representante (o qual não constatou lesão corporal), e fotografias.
Contudo, não foi possível identificar, devido à má qualidade das fotografias anexas e à ausência de documentos probatórios do alegado,
evidências nítidas de agressão ou tortura.
Ante o exposto, foi requisitado por meio do ofício de nº 372/2020 a complementação das informações prestadas, juntada da respectiva
documentação probatória do alegado, bem como o esclarecimento das fotografias anexas, em razão da má qualidade das mesmas, sob pena de
arquivamento, à luz do art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Contudo até o presente momento não foram prestados os documentos e informações requeridos.
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É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, foi instaurada a presente notícia de fato, visando a apuração dos fatos narrados pelo declarante. Contudo, ele não
realizou a juntada dos documentos e informações requeridos por este Parquet, não havendo mais realizado contato com este Órgão
Ministerial desde o ano de 2019.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 2º da Resolução nº 189/2018 do
CNMP.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se. Publique-se.
Luzilândia, 11 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.11. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14774
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Av. Lindolfo Monteiro nº 911, 3º andar (Núcleo Cível) Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima
Teresina-PI
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000052-111/2020)
DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO
Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pela Federação de Ciclismo do Piauí - FCP/PI, por intermédio de seu presidente, a fim
de que seja rechaçado o parecer de arquivamento emitido por esta promotoria de justiça em momento anterior acerca do caso que envolveu a
realização da "1ª Corrida dos Santos de MTB" e a necessidade de sua homologação pela entidade desportiva em questão.
Em síntese, alega a FCP/PI que o promotor de justiça foi induzido ao erro quando de seu posicionamento pelo arquivamento do feito, por
entender que devido não se tratar de competição oficial, tal como pelo fato de o desporto ser atividade a ser incentivada, conforme esculpido no
art. 217 da Constituição da República, inexistia a priori a necessidade de passar pelo crivo da federação, afastando-se a aplicação do art. 67, I,
CTB.
Aduz ainda que tendo em vista os patrocínios por empresas privadas, a celebração e estabelecimento de rankings, não havia razões pelas quais
se depreender que se trata de competição informal, ou seja, tão somente com o propósito de fomentar a saúde e o puro desporto.
Por fim, alega também que a decisão emitida por esta promotoria de justiça gerou um precedente pelo qual muitas outras atividades desportivas
estão passíveis de não ter sua promoção submetida ao crivo fiscalizatório da FCP/PI, o que acarretaria prejuízos ao desempenho de suas
atividades funcionais.
É o relatório. Passo a opinar.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Av. Lindolfo Monteiro nº 911, 3º andar (Núcleo Cível) Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima
Teresina-PI
De fato, como bem salienta a FCP/PI ao término do pedido de reconsideração, a presente demanda perdeu seu objeto, o que, em si, torna como
desnecessária a continuidade do procedimento administrativo, contudo, a matéria de direito merece que sejam tecidos alguns comentários
atinentes à sua aplicação no caso concreto.
Inicialmente, destaque-se que é de suma importância a fim de elucidar o presente caso estabelecer a distinção do que vem a ser considerado
eventos formais e eventos informais, isso porque, o delineamento de tais definições é condição sine qua non para que se possa ter uma decisão,
por parte deste ente ministerial, que dê solução pacífica ao caso e gere uma harmonia social.
Nesta reconsideração da decisão, entende esta promotoria de justiça que serão eventos formais e informais o que se encontra definido no art. 1º,
§§1º e 2º c/c art. 3º, §1º, I e II, ambos da Lei Pelé, os quais, por sua vez, disciplinam, in verbis:
Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos
constitucionais do Estado Democrático de Direito.
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade,
aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
§ 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes.
Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
§ 1º O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
- de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática
desportiva;
- de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de
incentivos materiais e de patrocínio.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Av. Lindolfo Monteiro nº 911, 3º andar (Núcleo Cível) Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima
Teresina-PI
Entendo, pelas disposições acima, que não merece prosperar o argumento de que tão somente porque há patrocínio de empresas ou a
celebração de um ranking com a determinação de prêmio que necessariamente isso implicará em se tratar uma competição como de natureza
profissional ou oficial, razão essa pela qual interpreto que não se trata de erro desta promotoria de justiça, mas tão somente de entendimento
divergente.
Ainda, há de se destacar que no presente caso, o evento esportivo ora celebrado delimitava um conjunto de medidas assecuratórias ao bom
cumprimento da atividade desportiva, tal como se encontrava colacionado aos autos uma série de documentos que evidenciavam um conjunto de
atos no sentido de que os promoventes diligenciaram perante diversos órgãos públicos a fim de garantir o zelo da competição.
Dessa forma, tendo em vista as especificidades do caso em concreto, o posicionamento ministerial anteriormente adotado, ponderando pela
liberdade acentuada pelo direito de reunião, garantia fundamental esculpida no art. 5º, XVI, CRFB1, preferiu dar cabimento à realização do
evento, visto que eventual obstacularização, poderia acarretar prejuízos aos diversos participantes já comprometidos com o evento.
Contudo, não obstante tal interpretação sobre o presente caso em espécie, com o fito de assegurar o regular funcionamento e atuação da
Federação, de modo a não prejudicar seus trabalhos, que, de antemão cumpre com finalidades legalmente, senão constitucionalmente
instituídas, isso porque disciplina o mesmo art. 217, I, CRFB que é dever do Estado fomentar as práticas formais e informais, observando-se a
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autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento, deve haver a reconsideração parcial
dos motivos da decisão de arquivamento para um entendimento mais conservador.
Nesse diapasão, tendo em vista que aliado a isso o art. 67, CTB combinado com alguns julgados de tribunais pátrios perfilham o entendimento
que deve passar pelo crivo da
1 XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Av. Lindolfo Monteiro nº 911, 3º andar (Núcleo Cível) Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima
Teresina-PI
Federação Esportiva Estadual o acompanhamento dos eventos, não fazendo distinção entre os formais e informais. Assim, vejamos:
Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia
permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:
I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FEDERAÇÃO MINEIRA DE ATLETISTMO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - COMPETIÇÃO EM VIA ABERTA À CIRCULAÇÃO - EVENTO AMADOR - AUTORIZAÇÃO DA RESPECTIVA
FEDERAÇÃO ESTADUAL DE ATLETISMO - NECESSIDADE - ART. 67, I DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A autorização da respectiva federação estadual de Atletismo é um dos requisitos necessários a ser
preenchido para que as corridas de rua possam ocorrer de forma regular, segura e organizada, para os atletas, população local, bem
como para o transporte público, conforme disposto pelo art. 67, I, do Código Brasileiro de Trânsito, que, frisa-se, não distingue evento
amador e/ou profissional. 2. Negar provimento ao recurso e confirmar a sentença no reexame necessário. (TJ-MG - AC: 10000160297206002
MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 14/11/2018, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
29/11/2018)
Ante o exposto, este promotor de justiça em exercício, no uso de suas atribuições legais, não obstante a perda do objeto da presente demanda,
ENTENDE pela parcial reconsideração no que tange à matéria de direito utilizada como fundamento do presente feito, a fim de assegurar a
fiscalização da Federação de Ciclismo do Piauí - FCP/PI das atividades desportivas consoante recomenda o art. 67, I, CTB e a
jurisprudência acima colacionada, qual seja, indistintamente se tratar de competição oficial ou amadora, ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Av. Lindolfo Monteiro nº 911, 3º andar (Núcleo Cível) Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima
Teresina-PI
passo que, com o fito de dar ampla publicidade ao posicionamento ministerial no sentido de que as competições referentes ao ciclismo devem ser
passíveis de fiscalização pela Federação legalmente investida nas atribuições para acompanhamento do campeonato ou competição, determinase:
1.A elaboração de Recomendação Administrativa com sua posterior encaminhamento para publicação pela Assessoria de Imprensa do Ministério
Público;
Tendo em vista a perda do objeto e a necessidade de ulteriores deliberações, proceda-se ao arquivamento do feito.
Cumpra-se. Notifique-se. Arquive-se.
Teresina/PI, 03 de dezembro de 2020.
ANTONIO DE MOURA

JUNIOR:07852975372
Assinado de forma digital por ANTONIO DE MOURA JUNIOR:07852975372
Dados: 2020.12.04 09:12:33 -03'00'
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça em exercício
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP Nº 000059-111/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça em substituição da 25ª Promotoria de Justiça, Dr.
Antônio de Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do
Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis, procedimentos administrativos e
outras medidas pertinentes;
que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
que, recebido o requerimento de intervenção ministerial por meio de petição remetida ao Núcleo das Promotorias Cíveis, a demanda foi
registrada no SIMP sob o número 000059- 111/2020 e distribuída, por sorteio, para a respectiva promotoria de justiça sob atuação do membro
que esta subscreve.
Resolve, CONVERTER em Procedimento Administrativo nº 46/2020 (SIMP nº 000059-111/2020), visando à apuração dos fatos acima
mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo, que:
seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de
Justiça;
Teresina/PI, 03 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça em exercicio
25ª Promotoria de Justiça
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP Nº 000059-111/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça em substituição da 25ª Promotoria de Justiça, Dr.
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Antônio de Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do
Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis, procedimentos administrativos e
outras medidas pertinentes;
que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
que, recebido o requerimento de intervenção ministerial por meio de petição remetida ao Núcleo das Promotorias Cíveis, a demanda foi
registrada no SIMP sob o número 000059- 111/2020 e distribuída, por sorteio, para a respectiva promotoria de justiça sob atuação do membro
que esta subscreve.
Resolve, CONVERTER em Procedimento Administrativo nº 46/2020 (SIMP nº 000059-111/2020), visando à apuração dos fatos acima
mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo, que:
seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de
Justiça;
Teresina/PI, 03 de dezembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça em exercicio
25ª Promotoria de Justiça

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14775
PORTARIA N.º 183/2020
OBJETO: converter a Notícia de Fato n.º 29/2020 em Procedimento Administrativo n.º 114/2020.
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, art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual n.º 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei nº.
8.078/1990;
CONSIDERANDO que o art. 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: X - elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços";
CONSIDERANDO que tal ato abusivo caracteriza infração ao Código do Consumidor, podendo o fornecedor incorrer, conforme o caso, nas mais
diversas sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, a saber: I - multa; II apreensão do produto; III - inutilização do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de
atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total
ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa (CDC, art. 56);
CONSIDERANDO que o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CRFB), e os princípios da confiança e proibição da S=surpresa
(art. 5.º, XXXVI, da CRFB), cujas incidências também dão-se nas relações privadas e de consumo, tal como a apresentada;
CONSIDERANDO que o prazo de tramitação da Notícia de Fato, registrada sob SIMP n.º 000273-174/2020, encontra-se expirado, não cabendo
mais prorrogação, conforme certidão acostada aos autos;
CONSIDERANDO que o art. 8.º, inciso IV da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio
da atividade-fim destinado "embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil" e que "será instaurado por portaria sucinta, com delimitação
de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato n.º 29/2020 em Procedimento Administrativo n.º 114/2020, com o fim de apurar a materialidade dos indícios
de infração do art. 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, praticada por MRC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.256.902/0003-62, NIRE: 22900173279, localizado na Rua Tote Machado, n.º 175, Centro,
Piracuruca/PI, com fulcro no art. 7.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria ao PROCON, para conhecimento, conforme determina o art. 6.º, 1.º da Resolução n.º 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixando-a
no local de costume.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 184/2020
OBJETO: converter a Notícia de Fato n.º 42/2020 em Procedimento Administrativo n.º 115/2020.
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, art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual n.º 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei nº.
8.078/1990;
CONSIDERANDO que o art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "é vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou erviços";
CONSIDERANDO que tal ato abusivo caracteriza infração ao Código do Consumidor, podendo o fornecedor incorrer, conforme o caso, nas mais
diversas sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, a saber: I - multa; II apreensão do produto; III - inutilização do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de
atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total
ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa (CDC, art. 56);
CONSIDERANDO que o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CRFB), e os princípios da confiança e proibição da surpresa
(art. 5.º, XXXVI, da CRFB), cujas incidências também dão-se nas relações privadas e de consumo, tal como a apresentada;
CONSIDERANDO que o prazo de tramitação da Notícia de Fato, registrada sob SIMP n.º 000448-174/2020, encontra-se expirado, não cabendo
mais prorrogação, conforme certidão acostada aos autos;
CONSIDERANDO que o art. 8.º, inciso IV da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio
da atividade-fim destinado "embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil" e que "será instaurado por portaria sucinta, com delimitação
de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato n.º 42/2020 em Procedimento Administrativo n.º 115/2020, com o fim de apurar a materialidade dos indícios
de infração do art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, praticada por ALDO GOMES DE BRITO - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 69.615.615.0001-29, localizado na Avenida Senador Gervásio, n.º 802, Centro, Piracuruca/PI, com fulcro no
art. 7.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria ao PROCON, para conhecimento, conforme determina o art. 6.º, 1.º da Resolução n.º 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixando-a
no local de costume.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 07/2020
SIMP: 000224-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 07/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
10/2020, com a finalidade de apurar notícia de recusa de transferência escolar do adolescente D. da S. C. da M.
O presente procedimento instaurou-se mediante ficha de atendimento (fls. 10/11), subscrita por Raimunda Nonata da Silva, a qual relata a recusa
das Unidades Escolares desta urbe em matricular seu filho.
Após a devida instauração do ato, expediu-se despacho à fl. 12 retro, determinando expedição de ofício ao Conselho Tutelar, e Secretaria de
Assistência Social desta urbe, para relatórios acerca do presente caso e ao Centro Integrado de Ensino Fundamental - Cief, para manifestação
quanto a motivação da transferência de D. da S. C. da M.
Em resposta, conforme relatório constante nas fls. 19/27, o Diretor da Unidade Escolar informou que o referido aluno possui histórico de
indisciplina, ameaças e agressões aos colegas e professores. Relatou, ainda, que após diversas suspensões o alundo evadiu-se da escola de
posse de uma bicicleta de outra aluna, que após a notificação do caso a polícia, esta conseguiu reaver o bem.
Por meio do ofício n.º 207/2019 (fls. 39/42), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas, informou que buscando
informações junto a mãe do adolescente restou constatado a recusa das Unidades Escolares desta urbe em realizar a matrícula do menor.
Posteriormente, em 23/01/2020, a genitora do adolescente realizou contato telefônico com esta 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca
declarando que conseguiu vaga na Unidade Escolar Monsenhor Bendito, entretanto, estava em Tersina acompanhando um de seus filhos em
procedimentos médicos e que o genitor do adolescente negava-se a realizar a meretrícula (fl. 48).
Notificado para comparecimento neste órgão ministerial, o genitor do adolescente, Daniel Francisco Cerqueira da Mota, comprometeu-se a
realizar a matrícula (fl. 53).
Em 31/01/2020 o genitor apresentou comprovante de matrícula na Unidade Escolar Monsenhor Benedito e termo de responsabilidade, conforme
documentos de fls. 55/58.
É o breve relatório.
Diante do exposto, considerando que o adolescente encontra-se devidamente matriculado, conforme documentos acostados aos autos, verifico
que houve a resolutividade do problema inicialmente relatado.
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), 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 26/2020
SIMP: 000164-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 26/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
47/2020, 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 José do Divino.
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Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 14/2020 (ID n.º 31208316), destinada ao município de São José do
Divino/PI, recomendando-se, em síntese, que 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 114/2020 (ID n.º 31415349), o município informou que acatou integralmente o instrumento recomendatório, bem como
informou que todas as contratações vinham sendo cadastradas no portal da transparência do município.
Adiante, em pesquisa em sistemas informatizados, conforme certidão de ID n.º 31450619, constatando o descumprimento do item 6 da
recomendação ministerial n.º 14/2020.
Por meio do ofício n.º 320/2020 (ID n.º 31466891, requisitou-se manifestação acerca do descumprimento da recomendação ministerial.
Em resposta, o município informou, por intermédio do ofício n.º 208/2020 (ID n.º 31813897), que havia nomeado, por meio de portarias, fiscais
para contratos, bem como a inserção em sítio eletrônico de todos os contratos e demais informações pertinentes, em garantia ao princípio da
publicidade e transparência dos atos administrativos.
Por meio de pesquisa em sistemas informatizados, conforme certidão de ID n.º 31790971, constatou-se que os referidos procedimentos
constavam no portal da transparência do município, conforme item 6 da recomendação ministerial n.º 14/2020.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que o município acatou, de forma integral, os termos da Recomendação Ministerial n.º 14/2020, eis que, 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), 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 66/2020
SIMP: 000315-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 66/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
89/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento do Conselho Tutelar do município de Piracuruca/PI, no período da
pandemia do COVID-19.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 62/2020 (ID n.º 31455405), destinada ao município de
Piracuruca/PI, recomendando-se a regulamentação do horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID-19,
conforme sugestões previstas na Nota Técnica n.º 03/2020 do CAODIJ.
Por meio do ofício n.º 088/2020 (ID n.º 31479114), o município informou o acatamento dos termos da referida recomendação, bem como relatou
as medidas implementadas durante a crise.
Posteriormente, em atendimento à requisição ministerial, o município encaminhou, mediante ofício n.º 204/2020 (ID n.º 31709162), a escala de
funcionamento do Conselho Tutelar, e-mail e telefones funcionais, além da lista nominal dos conselheiros e seus respectivos contatos.
Por fim, expediu-se o ofício n.º 1170/2020 (ID n.º 32086838), com vias a obter informações atualizadas sobre o funcionamento do Conselho
Tutelar. Em resposta (ID n.º 31160073), o município informou que o órgão continua cumprindo a recomendação ministerial n.º 62/2020, com
funcionamento de sobreaviso.
É o relatório.
Diante do exposto, verifico que o município acatou de forma integral a recomendação n.º 62/2020 e, durante a tramitação do procedimento, não
houve constatação de irregularidades. Além disso, o município vem adotando as providências necessárias e o atendimento presencial do
Conselho Tutelar foi retomado de forma regular, seguindo as medidas sanitárias.
Ademais, 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.
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 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), 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 22/2020
SIMP: 000384-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 105/2020 e posteriormente convertido Procedimento
Administrativo n.º 22/2020, por meio da Portaria n.º 43/2020, com a finalidade de acompanhar a realização de matrícula escolar do aluno C. R. R.
F., no ano de 2020.
O presente procedimento originou-se mediante ofício n.º 31/2019 (fl. 13), de origem do Centro Integrado de Ensino Fundamental - Cief, o qual
relata que o referido aluno contabilizou 14 faltas em 21 dias letivos no ano de 2019, bem como aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de
2020 o aluno não teria comparecido as aulas.
Após a devida instauração do ato, por meio dos ofícios n.º 516/2019 e 517/2019, solicitou-se, respectivamente ao Conselho Tutelar e Secretaria
de Assistência Social desta urbe, relatórios do presente caso (fls. 18/19).
Em resposta, conforme relatório constante nas fls. 21/23, o Conselho Tutelar de Piracuruca informou que em visita domiciliar a mãe relatou que o
referido aluno não queria mais frequentar a escola e que não o levaria a contragosto.
A Secretaria de Assistência Social de Piracuruca, por meio do ofício n.º 255/2019 (fls. 30/32), encaminhou relatório social, o qual relata que foram
realizadas intervenções junto a mãe para a solução do problema.
Posteriormente, notificou-se a genitora de C. R. da R. F., Sra. Mikele de Brito Lopes, para informar sobre a realização de matrícula do menor no
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ano de 2020 (fl. 37). Conforme certidão de fl. 37 retro, restou constatado que a família não mais residia no endereço constante nos autos.
Com o fim de instruir o feito, por meio do ofício n.º 806/2020 (ID n.º 31718045), requisitou-se informações ao Centro Integrado de Ensino
Fundamental - CIEF, quanto a realização da matrícula do referido aluno no ano de 2020. Em resposta, por meio do ofício n.º 18/2020 (ID n.º
31784762), a Unidade Escolar informou que a mãe do aluno solicitou a transferência ainda no ano de 2019.
De posse de tais informações, por meio do ofício n.º 1167/2020 (ID n.º 32079424), requisitou-se na Secretaria de Educação desta urbe,
informações sobre matricula de C. R. R. F. Em uma das unidades escolares do município. Em resposta, por meio do ofício n.º 42/2020 (ID n.º
32131404), a Secretaria relatou que inexiste matricula na rede escolar municipal de Piracuruca.
É o breve relatório.
Diante do exposto, considerando que não há informações da atual residência da família de C. R. R. F., todas as medidas empreendidas na busca
do aluno, bem como o lapso temporal que o objeto do presente possui, depreende-se que houve o esgotamento das medidas e diligências, não
havendo justificativa para o seguimento do presente.
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 da Resolução n.º 174/2017, determino 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), 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 33/2020
SIMP: 000487-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n. 131/2019 e posteriormente convertido em Procedimento
Preparatório n.º 33/2020, por meio da Portaria n.º 137/2020 (ID n.º 31832346), com o objetivo de investigar possível poluição sonora em uma
oficina de propriedade do Sr. Taurélio dos Santos Rodrigues, no município de Piracuruca/PI
O presente procedimento originou-se mediante formulário de denúncia (fl. 11), enviado por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Meio Ambiente (CAOMA).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, notificou-se o requerido para manifestação por escrito quanto aos fatos
relatados (fl. 14). Em atenção a solicitação ministerial, o Sr. Taurélio encaminhou defesa, devidamente acostada as fls. 24/27.
Com o fim de melhor instruir o feito, nos dias 04/09/2020, as 18h55min; 15/09/2020, as 18 horas; 17/09/2020, as 21h15min e no dia 18/09/2020,
as 21h20min realizou-se inspeção in loco, conforme certidão de ID n.º 31844589, o qual restou constatada que não há barulho, aglomeração ou
indícios de poluição sonora no local.
Sucessivamente, por meio do ofício n.º 1139/2020 e n.º 1140/2020, requisitou-se, respectivamente, ao município de Piracuruca e Secretaria do
Meio Ambiente, cópia do alvará de funcionamento e relatório técnico circunstanciado, com vias a aferir, através de decibelímetros, níveis de
emissão de ruídos, bem como licença ambiental.
Através do ofício n.º 161/2020,(ID n.º 32109435), o município informou que houve a expedição de alvará, contudo, o referido empreendimento
não foi localizado.
A Secretaria de Meio Ambiente, mediante o ofício n.º 010/2020 (ID n.º 32125122), relatou que no dia designado para a realização da vistoria,
verificou-se o encerramento das atividades no referido estabelecimento.
É o relatório.
Após análise dos autos, depreende-se que houve a resolutividade do objeto do presente procedimento, eis que, as atividades na referida oficina
foram encerradas, conforme constatado nos documentos encaminhados pelos órgãos municipais, com a consequente perda do objeto do
Procedimento Preparatório n.º 33/2020.
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 33/2020.
Notifique-se o noticiante da presente decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 14 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 185/2020
OBJETO: converter a notícia de fato n.º 21/2020 em procedimento administrativo nº 116/2020 (SIMP N.º 000123-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta situação de evasão escolar do aluno E. D. C. C., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF),
3.º ano D, no ano de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciada pelo aluno E. D. C. C., no ano de 2020, havendo necessidade de diligências
que devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 21/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 116/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta situação de evasão escolar do aluno E. D. C. C., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 3.º ano D, no ano de
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2020, com fulcro no art. 7º e 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Cumpridas as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 186/2020
OBJETO: converter a Notícia de Fato n.º 22/2020 em Procedimento Administrativo nº 117/2020 (SIMP N.º 000124-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta situação de evasão escolar do aluno A. M. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF),
4.º ano D (CICLO II), durante o ano de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciada pelo aluno A. M. S. P., havendo necessidade de diligências que devem
prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 22/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 117/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta situação de evasão escolar do aluno A. M. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 4.º ano D (CICLO II),
durante o ano de 2020, com fulcro no art. 7º e 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Aguarde-se o decurso do prazo de resposta do ofício n.º 1258/2020-2ªPJP, expedido ao Conselho Tutelar. Com ou sem resposta, certificado nos
autos, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 187/2020
OBJETO: converter a notícia de fato n.º 23/2020 em procedimento administrativo n.º 118/2020 (SIMP N.º 000125-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta situação de evasão escolar do aluno J. W. D. T. D., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental
(CIEF), 5.º ano D, durante o ano de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciada pelo aluno J. W. D. T. D. no ano de 2020, havendo necessidade de
diligências que devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 23/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 118/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta situação de evasão escolar do aluno J. W. D. T. D., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 5.º ano D, durante o
ano de 2020., com fulcro no art. 7.º e 8.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Cumpridas as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 188/2020
OBJETO: converter a notícia de fato n.º 24/2020 em procedimento administrativo n.º 119/2020 (SIMP N.º 000126-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta evasão escolar da aluna J. A. S., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no
ano de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciada pela aluna J. A. S., no ano de 2020, havendo necessidade de diligências que
devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 24/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 119/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta evasão escolar da aluna J. A. S., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no ano de 2020., com fulcro
no art. 7.º e 8.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da Diário Oficial do Ministério Público;
Cumpridas as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 189/2020
OBJETO: converter a notícia de fato n.º 25/2020 em procedimento administrativo n.º 120/2020 (SIMP N.º 000127-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta evasão escolar da aluna V. D. B. R., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no
ano de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
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Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciada pela aluna V. D. B. R., no ano de 2020, havendo necessidade de diligências
que devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 25/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 120/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta evasão escolar da aluna V. D. B. R., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no ano de 2020., com
fulcro no art. 7º e 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Cumpridas as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 190/2020
OBJETO: converter a notícia de fato n.º 26/2020 em procedimento administrativo n.º 121/2020 (SIMP N.º 000128-174/2020) com o objetivo de
apurar os motivos de suposta evasão escolar do aluno G. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 3.º ano, no ano
de 2020.
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;
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 que aeducação no Brasilé fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos e de
responsabilidade do governo federal (por meio do Ministério da Educação), dos estados, municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil, o qual preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, e 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 o artigo 53, I, da Lei n.º 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual estabelece que a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que o monitoramento de casos de evasão escolar é realizado, com maior rigor, no controle de frequência escolar, podendo o
Ministério Público, no uso de suas atribuições, estabelecer parcerias operacionais com o Conselho Tutelar e as famílias para que nos primeiros
sinais de faltas reiteradas, possam ser estabelecidas ações de combate ao avanço do quadro;
CONSIDERANDO a suposta situação de evasão escolar vivenciado pelo aluno G. S. P., no ano de 2020, havendo necessidade de diligências
que devem prosseguir no âmbito de um procedimento administrativo;
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);
RESOLVE:
CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO N.º 26/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 121/2020, com o objetivo de apurar os motivos de
suposta evasão escolar do aluno G. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 3.º ano, no ano de 2020, com fulcro
no art. 7.º e 8.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Raylane Mirelle Sampaio Sales, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, 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;
Seja remetida cópia desta portaria, via ofício, ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Educaçãoe Cidadania (CAODEC), para
conhecimento;
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;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Cumpridas as diligências, concluso.
Piracuruca - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n.º 14/2020
SIMP: 000396-174/2019
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N.º 162/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem art. 127, caput e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições legais do art. 201, incisos V e VII, da Lei Federal n.º 8.069/90, bem como art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1.º, caput, da Lei n.º 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamentam o exercício da
Enfermagem no país, exercida privativamente por Enfermeiro, por Técnico de Enfermagem, por Auxiliar de Enfermagem e por Parteira,
respeitados os respectivos graus de habilitação;
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CONSIDERANDO o artigo 15 da Lei Federal n.º 7.498/86, o qual estabelece que as atividades exercidas pelos profissionais Técnico de
Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente
podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro;
CONSIDERANDO o artigo 4.º da Portaria n.º CVS-9, do Centro de Vigilância Sanitária, o qual estabelece que: "a presença obrigatória de
médicos e enfermeiros, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, no interior das dependências de Unidades de Urgência e Emergência (Pronto
Socorro) e de Terapia Intensiva (UTI), obedecerá à legislação em vigor e aos regulamentos específicos";
CONSIDERANDO a Resolução n.º 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen);
CONSIDERANDO que o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação (UI),
considera o SCP, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção
profissional/paciente, para efeito de cálculo, devem ser consideradas: I - como horas de enfermagem, por paciente, nas 24 horas: 1) 4 horas de
enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo; 2) 6 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário; 3) 10 horas de enfermagem,
por paciente, no cuidado de alta dependência (2); 4) 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado semi-intensivo; 5) 18 horas de
enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo;
CONSIDERANDO que é necessário que contratações se restrinjam à carga horária semanal/mensal permitida a enfermeiros e técnicos de
enfermagem, respeitado quantitativo mínimo de profissionais nas unidades de saúde estabelecido pelas normativas;
CONSIDERANDO que o único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos privativos dos profissionais de saúde é a
compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública, com observância ao
princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas funções;
CONSIDERANDO que o quantitativo e o qualitativo de profissionais de enfermagem interferem, diretamente, na segurança e na qualidade da
assistência ao paciente;
CONSIDERANDO o inquérito civil n.º 14/2020 (SIMP n.º 000396- 174/2019), o qual tem como assunto investigar possível ato de improbidade
administrativa por parte do prefeito municipal de Piracuruca em contratar enfermeiros a títulos precários;
CONSIDERANDO o parecer n.º 27/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde do Ministério Público do estado do
Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução n.º
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a Secretária de Saúde do município de Piracuruca, ADRIANA DA SILVA FONTINELE, que em cumprimento às disposições
legais acima descritas, viabilize a contratação de profissionais de enfermagem de modo a substituir a ocupação dos cargos de enfermeiros por
técnicos de enfermagem.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução n.º 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação
adequada e imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 14 de dezembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

4.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14777
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
INQUÉRITO CIVIL Nº 12/2020
SIMP Nº 000271-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito
civil, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de inquérito civil instaurado em razão de Denúncia Anônima formulada junto à Ouvidoria do MPPI relatando que o atual prefeito
municipal de Morro do Chapéu do Piauí e candidato à reeleição estaria supostamente promovendo nomeações de cargos comissionados em
pleno ano eleitoral, fls. 08/12.
Devidamente oficiado, o Município de Morro do Chapéu do Piauí esclareceu que de fato tem realizado nomeações, conforme portarias anexas,
com o fito de atender às necessidades da Municipalidade.
Pontuaram, por sua vez, que as nomeações e exonerações ocorridas no período eleitoral se deram no âmbito de cargos comissionados e que
não há vedação na legislação eleitoral para tais atos, constando, inclusive como excepcionalidade à vedação prevista no art. 73, V, a, da Lei n°
9.504/97, ID. 31976587.
ID. 31976587 e 31976192, portarias de nomeações anexas aos autos.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos restou verificado que razão não assiste ao Denunciante.
Pois bem.
No que tange à suposta irregularidade apontada pelo Reclamante, não vige no Ordenamento Jurídico Brasileiro qualquer vedação que impeça o
Gestor Público de nomear e exonerar cargos comissionados em ano eleitoral, pelo contrário, a precariedade de cargos desta natureza é
característica intrínseca aos cargos comissionados e funções de confiança.
Válido ressaltar que as nomeações realizadas no período em análise, conforme portarias encaminhadas pelo Município de Morro do Chapéu do
Piauí e pela Noticiante, se limitaram a cargos comissionados, não havendo, portanto, nomeação de cargos efetivos que, diferente daqueles,
sofrem restrições quanto a investidura no período eleitoral.
Neste sentido, a Lei n° 9.504/97, em verdade, previu restrições a nomeações nos três meses anteriores a data da eleição até a posse dos eleitos,
ressalvada nomeação de cargos comissionados, é o que se depreende do art. 73, V, a, do dispositivo legal supracitado, litteris:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda,ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o
antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
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Neste diapasão, de bom alvitre asseverar que os Tribunais Brasileiros têm se posicionado pacificamente no mesmo sentido quando diante da
temática, vejamos:
RECURSO ELEITORAL. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. DEMISSÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DENTRO DO
PERÍODO VEDADO. EXCEÇÃO AO ARTIGO 73, INCISO VDA LEI N.º 9.504/97. APLICAÇÃO DA ALÍNEA A. PRÁTICA DA CONDUTA
VEDADA NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. DESPROVIMENTO.
1. In casu, trata-se de cargo ad nutum, podendo ser nomeado e exonerado a qualquer tempo, de acordo com a alínea a, do incido do art.
73 da Lei das Eleições.
2. Indícios de ilícitos que ferem os princípios norteadores da administração pública, sendo matéria estranha à Justiça Eleitoral
3. Pedido de aplicação de multa prevista no art. 73, § 4º da Lei n.º 9.504/1997; nulidade da portaria de exoneração, desvio de função,
reintegração do servidor, pagamento de vencimentos, férias, bem como o 13º salário, todas devem ser pleiteadas na justiça comum.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PA - RE 42638 PA, Relator: João Batista Vieira, Data de Julgamento: 16/09/2014, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 173, Data 22/09/2014, Página 2)
ELEITORAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO IMOTIVADA.
PERÍODO DO PLEITO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. REMESSA
IMPROVIDA.
I - A Exoneração imotivada de cargo comissionado não fere direito líquido e certo, uma vez que cargos dessa natureza são de livre nomeação
e exoneração, assim como, nos três meses que antecedem os pleitos eleitorais, não desrespeita o artigo 73, inciso V, da Lei 9.504/97,
que excepciona essa hipótese da regra geral, conforme alínea a.
II - Os atos de remoção ou transferência devem ser fundados nos motivos de fato e de direito que expressem o interesse do serviço, sob pena de
nulidade, além de serem expressamente vedados, se perpetrados ex offício, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral.
III - Remessa conhecida e improvida à unanimidade.
(TJ-MA -REEX: 0071312012 MA 0000687-18.2008.8.10.0074, Relator: Cleonice Silva Freire, Data de Julgamento: 11/04/2013, TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2013)
Diante do exposto, promovo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes da Resolução nº 23/2019 do CNMP.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Deixo de notificar o noticiante em razão do presente procedimento ter sido instaurado por denúncia anônima.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Com o cumprimento desta diligência e no prazo de até 03 dias encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do Ministério
Público.
Cumpra-se, dando baixa no livro de registro de procedimentos.
Esperantina (PI), 04 de Novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
Notícia de Fato n° 25/2020
SIMP n° 145-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuidam os presentes autos de notícia de fato instaurada em razão de denúncia formulada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí
relatando a suposta existência de bares, palco e outros estabelecimento nas proximidades do novo Fórum da Comarca de Esperantina que
causariam prejuízos à segurança do prédio, bem como ao regular exercício das atividades desempenhadas no referido órgão público, fls. 04/06.
Devidamente oficiado, o Município de Esperantina informou que os estabelecimentos comerciais mencionados na denúncia estariam funcionando
de forma irregular, seja pela falta de Alvará de Funcionamento ou pela sua não renovação, fls. 13/17.
A fim de sanar as irregularidades apontadas pela Municipalidade, a referida Urbe fora instada a exercer seu Poder de Polícia, conforme fls. 19 e
21.
Novamente oficiado a fim de informar as medidas adotadas ao caso, o Município de Esperantina esclareceu que fora impetrado Mandado de
Segurança pelo sr. José de Ribamar Costa Filho, processo n° 0800609-21.2020.8.18.0050, sendo, em sede de Agravo de Instrumento (processo
n° 0755618-13.2020.8.18.0000) concedido efeito suspensivo ativo para determinar que o Município de Esperantina se abstenha de realizar
qualquer ato que enseje a desocupação do agravado de seu quiosque localizado nas proximidades do novo Fórum Local., fls. 44/53.
É o relatório.
Considerando que o fato narrado no presente procedimento é objeto de ação judicial, não mais se justifica o acompanhamento do caso ou a
adoção de providências através do presente procedimento extrajudicial.
Isso posto, tendo em vista que o objeto do procedimento já se encontra em sede de ação judicial, promovo o ARQUIVAMENTO da presente
notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão do presente procedimento ter sido instaurado por denúncia junto à Ouvidoria do MPPI, mantido o sigilo de
seus dados.
Cientifique-se a Ouvidoria do MPPI dos termos do presente arquivamento.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Esperantina (PI), 09 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular 2ª PJ de Esperantina

4.14. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14780
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 009/2020/26ªPJ
A Exma. Sra. Dra. Everângela Araújo Barros Parente, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o Sr. FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA, brasileiro, natural de Teresina-PI, unido
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estavelmente, nascido em 06/10/1989, RG nº 2.944.651 SSP-PI, CPF n.º 040.328.133-45, filho de Maria do Socorro da Silva Nascimento e
Francisco José de Sousa, residente e domiciliado na Av. Henri Wall de Carvalho, 6.121, Bairro Triunfo, Teresina-PI, a fim de que compareça à
26ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, localizada na Av. Lindolfo Monteiro, 911, CEP 64049-440, Fátima (Telefone: (86) 3216-4550/(86)
98151-3178), no dia 16/12/2020, às 10h00, munido de documentos pessoais, Certidões de Antecedentes Criminais oriundas da Justiça
Estadual e Federal, bem como do Juizado Especial Criminal e comprovante de residência, devidamente acompanhado por advogado
constituído ou Defensor Público, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos Autos da Notícia de Fato SIMP
n.º 000187-112/2020, referente ao Inquérito Policial n.º 002.578/2020/POLINTER, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal[1].
Ressalte-se que o não comparecimento injustificado na data e horário informados será considerado como recusa ao Acordo de Não Persecução
Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 14 de Dezembro de 2020.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça
[1] 1Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.

4.15. 50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14781
PIC 0003/2015
SIMP nº 000015-216/2016
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a coautoria de delito de latrocínio, previsto no art. 157 §3º, in fine, do CP
(redação original), tendo por vítima o advogado FRANCELINO MOREIRA LIMA, fato ocorrido em 23/05/2014.
O feito foi iniciado em 13/02/2015 no âmbito do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO-MPPI a partir de
solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional do Piauí, a qual reputou insuficientes as conclusões da Polícia Judiciária tendo em vista
que esta apenas apontou como autor do delito o adolescente LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.
Cumpre esclarecer, consoante os anexos do procedimento ministerial, que o fato foi apurado pela Delegacia de Homicídios no Inquérito Policial
nº. 003.532/2014. Nos autos do inquisitório a autoridade policial realizou detalhada investigação e apurou através de depoimentos testemunhais,
provas periciais e diligências que de fato o menor LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES foi a pessoa que efetuou o disparo causador da morte do
advogado FRANCELINO MOREIRA LIMA.
Como se verifica em cópia do inquérito, efetuado o exame de comparação balística, comprovou-se que o projétil retirado do corpo da vítima foi
disparado do revólver apreendido em poder de LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES. Tal arma de fogo foi utilizada por ele para o cometimento
do latrocínio e poucos minutos depois em um outro roubo realizado na concessionária de motocicletas CN MOTOS. Durante a prática desse
último ilícito LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES veio a ser alvejado por uma pessoa em reação à prática delituosa, situação que possibilitou
sua detenção, bem como seu reconhecimento como autor do latrocínio em apuração.
Diante das circunstâncias do roubo na empresa CN MOTOS, no qual o adolescente praticou a ação em companhia de outros indivíduos, pode-se
concluir que o latrocínio em face do advogado também teve a participação de terceiros além do menor responsabilizado. A despeito dessa
dedução, não foram angariados elementos que levassem a identificar outras pessoas que estivessem no cenário criminoso, tal como explanou o
Delegado no relatório final. A autoria do ato delitivo foi atribuída apenas ao adolescente LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.
O Inquérito foi encaminhado ao juízo da Infância e da Juventude passando a tramitar naquela seara sob o número 0000648-02.2014.8.18.0005.
O processo apuração de ato infracional iniciou-se com a representação do Parquet culminando com a imposição de medida socioeducativa de
semiliberdade ao adolescente.
Dessa forma, durante a tramitação do procedimento no GAECO-MPPI além de juntada das cópias do procedimento já referidos acima, foram
realizadas novas oitivas de testemunhas, solicitação de documentos, além de requisição a autoridade policial para a reprodução simulada dos
fatos, esta última não chegou acontecer. Ocorre que em junho/2018, os promotores integrantes do referido grupo de investigação ministerial
passaram a entender que o presente caso não seria de atuação daquele órgão, posto que o delito sob análise não fora cometido por organização
criminosa, e portanto extrapoladas as atribuições restritas do GAECO-MPPI. Diante disso, os autos do procedimento foram encaminhados ao
Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais para serem distribuídos entre os órgãos de execução.
Os autos ingressaram nesta 50ª Promotoria de Justiça em 28/11/2018 passando este presentante ministerial a atuar no procedimento.
É o que basta relatar.
Após detida análise dos fólios, em janeiro/2019 este presentante ministerial houve por bem requisitar a instauração de um novo inquérito policial a
fim de que qualquer dúvida quanto a autoria delituosa fosse definitiva e cabalmente espancada.
Dessa forma, foi instaurado o Inquérito Policial 000.527/2019 pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, sendo procedido novo
interrogatório de LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES no qual ele confirma a autoria do latrocínio do advogado FRANCELINO MOREIRA LIMA,
ação pela qual já foi responsabilizado no juízo da infância e da juventude. Ademais, a autoridade colacionou outros documentos já constantes do
procedimento inquisitivo nº. 003.532/2014. Em arremate no relatório do Delegado não houve indiciamento de outro autor do latrocínio.
Retornando os fólios novamente a esta promotoria, em julho/2019 requisitei a realização de mais duas diligências, quais sejam a reprodução
simulada dos fatos e a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos na cena do crime. Em resposta, a autoridade informou da inviabilidade da
realização da quebra de sigilo telefônico diante do tempo decorrido. Assim, subsistiu apenas como diligência a reprodução simulada dos fatos, a
qual foi requisitada pela autoridade policial ao Instituto de Criminalística em agosto/2019.
Desde então, o Ministério Público tem solicitado dos órgãos da Polícia Judiciária a realização desta diligência para a conclusão do presente
procedimento, porém sem sucesso.
Imperioso destacar que não são desconhecidas deste presentante ministerial as adversidades estruturais da Polícia Técnica Científica.
Tampouco deve ser relevado todas as atribulações ocasionadas pela pandemia do Coronavírus, a partir de março de 2020, fato este que impediu
a realização de muitas diligências bem como retardou as providências deste procedimento extrajudicial.
Destarte, em razão do tempo decorrido, bem como cotejando a viabilidade da diligência com a pequena perspectiva de êxito na realização de
providência tão complexa, entendo ocioso insistir na continuidade do procedimento. Reitera-se que a autoria do delito foi integralmente apurada
indicando-se o adolescente LUAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES como responsável pela ação que resultou na morte do advogado
FRANCELINO MOREIRA LIMA, tendo o menor infrator respondido na forma legal.
Ademais, como já referido, tramita inquérito policial na DHPP (527/2019) cuja fiscalização cabe ao Ministério Público. As diligências requeridas no
procedimento investigatório policial, realmente, só serão possíveis de realizar no âmbito daquela Delegacia Especializada.
Desse modo, forçoso reconhecer que foram exauridos todos os esforços no sentido de carrear aos autos elementos probatórios a fim de indicar
autoria diversa da apontada, motivo pelo qual determino o ARQUIVAMENTO deste Procedimento de Investigação Criminal.
Notifique-se a OAB/PI e bem como a família do de cujus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Teresina, 08 de dezembro de 2020.
Antônio Charles Ribeiro de Almeida
Promotor de Justiça
(Em regime de teletrabalho, conforme ATO PGJ 997/2020)
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000165-228/2020
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato remetida a esta Promotoria de Justiça, através do Ofício nº 270/2020-NPJC Núcleo das Promotorias de Justiça
Criminais de Teresina, recebido nesta Promotoria de Justiça em 21/10/2020.
A princípio, necessário pontuar que em virtude da pandemia do Coronavírus diversas medidas foram adotadas no âmbito dos órgãos públicos
com o objetivo de implantar o trabalho remoto. Em decorrência disso a dinâmica dos procedimentos foi alterada, especialmente com a suspensão
de prazos. Imperioso reconhecer que vivemos uma fase transitória que requer adaptações e prudência na condução dos procedimentos.
Da análise da documentação, disponibilizada de forma virtual, observa-se que este procedimento se iniciou a partir da Reclamação nº 3321/2020
direcionada à Ouvidoria do Ministério Público. Em anexo consta "pedido de providências" formulado pelo Instituto da Mulher Negra do Piauí e
outras entidades informando a respeito de vídeo no site Youtube que seria de autoria de Flávio Gravações, cujo conteúdo faz apologia ao
racismo, estupro e violência contra a mulher.
Vieram os autos conclusos para análise do que já foi produzido até o presente momento.
Pois bem, a despeito do fundamento para o pleito tenha sido a figura penal prevista no art. 20 da Lei nº. 9459/97, e tal norma define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor, entendo que esta 50ª promotoria não possui atribuição para atuar no presente feito.
Deveras, as entidades noticiantes pleiteiam várias providências tais como a retirada do vídeo da internet, notificação do produtor e proibição da
publicidade sobre o mesmo. Tais medidas não se encontram entre as atribuições desta promotoria criminal dado o seu caráter cível.
Dessa forma, consoante o que dispõe a Resolução 003/2018 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Piauí a matéria referente a
esta notícia de fato estaria afeta à 49ª Promotoria, vejamos:
Seção VI
Das Promotorias de Justiça do Núcleo da Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente
Art. 35. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente possuem as
seguintes atribuições:
(...)
IX - 49ª Promotoria de Justiça, atuar nos processos judiciais, participar de audiências judiciais e extrajudiciais, instaurar e instruir procedimentos
preparatórios, inquéritos civis e promover as medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas relativas ao combate à discriminação
racial, étnica, religiosa e de procedência nacional ou regional; defesa do direito à moradia; defesa do direito à assistência social; defesa do direito
à alimentação adequada; e à defesa dos direitos humanos, nestes incluídos aqueles de grupos sociais vulneráveis, a população lésbica,
gay, bissexual, travesti e transexual-LGBT, as pessoas em situação de rua, as pessoas encarceradas, as populações quilombolas e outras
populações tradicionais, excluídas as atribuições específicas de outra Promotoria de Justiça. (Inciso renumerado pela Resolução CPJ nº 04/2018)
Parágrafo único. Aos Promotores de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, sem
prejuízo de suas funções, compete:
a) requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia por fatos ilícitos constatados nos procedimentos que investigar, encaminhando
cópia da requisição ou da denúncia ao Coordenador do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminal ou ao Promotor de Justiça com atribuições
criminais, para fins de efetiva atuação no inquérito policial e acompanhamento da ação penal, respectivamente;
Remetam-se os presentes autos à 49ª Promotoria de Justiça, realizando as movimentações necessárias nos sistemas eletrônicos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Teresina-PI, 11 de dezembro de 2020.
Antônio Charles Ribeiro de Almeida
Promotor de Justiça

4.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI14782
PORTARIA N.º 14/2020
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça VANDO
DA SILVA MARQUES, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº 823/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a eficiência administrativa das Promotorias de Justiça da Sede de Oeiras, por meio da
padronização de rotinas de trabalho, implantação de medidas necessárias, utilização proveitosa de recursos virtuais e da rede mundial de
computadores e otimização de trabalho;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
CONSIDERANDO a Portaria nº 11/2020 da Direção de Sede de Oeiras/PI que determinou a virtualização de todos os procedimentos
extrajudiciais físicos das Promotorias de Justiça de Oeiras já existentes, como as Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos,
Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis Públicos e Inquéritos Civis Públicos;
CONSIDERANDO o Ato nº 04/2017-CGMP/PI que dispõe sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições Ordinárias,
Correições Extraordinárias, e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação Especial,
prever no art. 24, §2º, a faculdade de substituição das pastas obrigatórias por registros informatizados;
CONSIDERANDO ainda o Ato nº 19/2020-CGMP/PI que alterou o Ato nº 04/2017-CGMP/PI inserindo no art. 25, §4º, que "O disposto no art. 24,
§2º, deste Ato, aplica-se, no que couber, aos Livros Obrigatórios".
RESOLVE:
DETERMINAR à Secretaria da Sede das Promotoria de Justiça de Oeiras, a partir de 1º de janeiro de 2021, que mantenha pastas e livros
obrigatórios, constantes do arts. 24[1] e 25[2] do Título II do Ato nº 04/2017-CGMP/PI, em ambiente virtual oficial do MPPI (Office 365),
obedecendo as denominações contidas para as pasta e livros respectivos, respeitando à sequência de numeração e ordem cronológica, em
arquivos formatos PDF, devidamente assinados digitalmente, bem como mantendo os arquivos editáveis a eles correspondentes (formatos .doc
ou .docx ou .odt).
Encaminhe-se cópia da presente portaria para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de conhecimento.
Oeiras - PI, 02 de dezembro de 2020.
(Assinado Eletronicamente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça - Diretor de Sede
[1] Art. 24 - Os membros do Ministério Público, conforme atribuições do respectivo órgão, manterão, na Promotoria de Justiça, as seguintes
pastas funcionais: Pasta A - Correspondência expedida; Pasta B - Correspondência recebida; Pasta C - Atos normativos, resoluções, portarias,
recomendações e avisos da Procuradoria Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério
Público; Pasta D - Matéria Criminal; Pasta E - Matéria Cível; Pasta F - Matéria Trabalhista; Pasta G - Matéria Menorista; Pasta H - Matéria relativa
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à Consumidor, Meio Ambiente e outros Interesses Difusos e/ou Coletivos. Pasta I - Correição Interna; Pasta J - Sucessão de Promotoria; Pasta K
- Matéria Eleitoral; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) Pasta L - Inspeções Permanentes; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) Pasta M Relatório Mensais; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) Pasta N - Portarias inaugurais de procedimentos instaurados pelos órgão de
execução de todo o Estado; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) Pasta O - Petições iniciais de ações civis públicas ajuizadas; (incluído pelo
Ato nº 02/2018-CGMP-PI) 16/20 Pasta P - Decisões judiciais em ações coletivas; (incluído pelo Ato nº 02/2018- CGMP-PI) Pasta Q - Recursos
em ações coletivas; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMPPI).
[2] Art. 25 - Os membros do Ministério Público manterão, na Promotoria de Justiça, os seguintes livros: I - Livro de controle de visitas aos
estabelecimentos prisionais; (redação dada pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) II - Livro de controle de requisição de instauração de Inquéritos
Policiais; (redação dada pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) III - Livro de controle de instauração de Inquéritos Civis; (redação dada pelo Ato nº
02/2018-CGMP-PI) IV - Livro de Registro de Requerimentos; 18/20 IV - Livro de Registro de Requerimentos ao Ministério Público; (redação dada
pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) V - Livro de Controle de Atendimento Público. VI - Livro de visita às unidades de acolhimento a crianças e
adolescentes; VII - Livro de cadastro dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher; VIII - Livro de controle de instauração de
Procedimentos Preparatórios; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) IX - Livro de controle de instauração de Procedimentos Administrativos;
(incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) X - Livro de controle de instauração de Notícias de Fato; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) XI Livro de controle de instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) XII - Livro de protocolo;
(incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI) XIII - Livro de termo de exercício membros, servidores e estagiários; (incluído pelo Ato nº 02/2018CGMP-PI) XIV - Livro de Controle de Atendimento aos Membros; (incluído pelo Ato nº 02/2018-CGMP-PI)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
(SIMP nº 000148-109/2020)
Portaria n.º 88/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e, com fulcro no disposto nos arts. 129, III, e 225, ambos da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/MS, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, em 4 de
fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus,
COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 6/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no território nacional;
CONSIDERANDO que se depreende do art. 215, da Constituição Federal que "O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.";
CONSIDERANDO o previsto no art. 216 da Constituição Federal quando assevera que "Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem: I - as formas de expressão;... III - as criações científicas, artísticas e
tecnológicas....";
CONSIDERANDO que o país atravessa uma forte crise de saúde, econômica e social, decorrente da pandemia da COVID-19, em decorrência da
qual foi necessário recomendar o distanciamento social, sempre que possível e, por decreto, uma das primeiras restrições foi a vedação expressa
de qualquer atividade que implicasse em aglomeração, determinação que paralisou de imediato a atividade artística e cultural voltada para o
público, fato que gerou, em escalas proporcionais, uma forte crise e instabilidade econômica, por vezes, configurada pela absoluta supressão da
renda de artistas e das demais pessoas envolvidas na cadeia produtiva da cultura;
CONSIDERANDO que, não bastasse a pandemia por si, que vitimizou, fatalmente ou não, milhares de brasileiros, estabeleceu-se uma escala
gradativa de retorno às atividades, ficando, no entanto, de fora a categoria artística, que não tem data certa para retornar suas atividades
laborais, fonte de renda e sobrevivência das suas famílias;
CONSIDERANDO que, ao socorro desses profissionais da cultura e da arte, adveio a Lei nº 14.017/2020, que dispõe sobre " ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública...", que aliás, ainda perdura e que necessita de urgente
destinação de políticas públicas de apoio e incentivo, sob pena de sucumbirem à implacável crise que lhes tirou, subitamente, o recurso de
manutenção da arte e para a própria subsistência;
CONSIDERANDO iminente e/ou imediato o repasse da verba, em parcela única, pela União, que será gerida pelos Poderes Executivos locais,
sendo certo que não deverá ter qualquer destinação outra, a não ser amparar, assistencial e emergencialmente, a categoria artística e cultural,
correspondendo inexoravelmente ao que determinam os incisos do I ao III da referida lei que o estabelece e garante, observados os critérios e
percentuais taxativos, constantes do art. 3º do mesmo dispositivo legal;
CONSIDERANDO que a tardia promulgação (em 29 de junho de 2020), associada à demora na regulamentação da Lei Aldir Blanc, impuseram
prazos exíguos a Estados e Municípios para execução de todas as etapas necessárias para o cumprimento da Lei nº 14.017/2020;
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.036, de 13 de agosto de 2020, que altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, para estabelecer a forma
de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante
o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as regras para a restituição ou a
suplementação dos valores por meio de outras fontes próprias de recursos pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal;
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO que conforme o art. 10 do Decreto supra os recursos destinados ao cumprimento do disposto no art. 2ºserão executados de
forma descentralizada, por meio de transferências da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por intermédio da Plataforma
+Brasil, instituída pelo Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019 e que conforme o § 3º, o prazo para publicação da programação ou
destinação dos recursos de que trata o art. 2º será de sessenta dias para os Municípios e de cento e vinte dias para os Estados e o
Distrito Federal, contado da data de recebimento dos recursos;
CONSIDERANDO que os atos da Administração Pública não podem prescindir dos princípios da Legalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência,
Transparência, Impessoalidade e Supremacia do Interesse Público, é devido que se estabeleçam os critérios, prazos e modo de repasse da
verba, observados os(as) legítimos(as) destinatários(as) dessa garantia, mediante prévio cadastro, como meio de evitar o desvio de finalidade e
prejuízos aos que, de fato, visou a lei proteger;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a regulamentação da execução e distribuição dos recursos destinados pela Lei nº 14.017/2020,
Lei Aldir Blanc, no município de Oeiras/PI;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar e fiscalizar regulamentação da
execução e distribuição dos recursos destinados pela Lei nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc no município de Oeiras - PI;
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta digital própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro digital
respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras/PI, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de
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Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º, da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 116/2020 como Procedimento Administrativo nº 24/2020;
RECOMENDE-SE, com as considerações de praxe, ao Prefeito Municipal de Oeiras, ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo de
Oeiras/PI e ao Presidente do Conselho Municipal de Cultura, para IMEDIATAMENTE:
A ciência e acompanhamento do processo de repasse da verba, recomendando-se, ainda, que, com a antecedência que o caso impõe,
providenciem, de acordo com as vigentes normas de saúde e vigilância sanitária, uma logística segura de habilitação ou inscrição, entrega de
documentos e subsequente pagamento, evitando, assim, que se promovam aglomerações de qualquer natureza, sob pena de eventual
responsabilidade, por negligência;
Promova o Município, ampla divulgação das informações atinentes ao valor que lhe foi repassado, por força da Lei Aldir Blanc, quais critérios
utilizados para cadastramento das entidades ou pessoas físicas habilitadas ao pagamento, bem como a quantia que caberá a cada uma destas;
Dê acesso o Município, à prestação de contas desse valor e a todo e qualquer procedimento denegatório de concessão do benefício, respeitado
o contraditório e sem arredar da devida motivação legal para o não pagamento a qualquer ente ou categoria;
Proceda ao cadastro, mediante chamamento público, veiculado por todos os meios possíveis e efetivos de comunicação, nos meios urbanos ou
rurais e com prazo, previamente, estabelecido, para inscrição e apresentação dos documentos, por óbvio, não desprezando se tratar de repasse
emergencial, porquanto presente o caráter "alimentar" da verba;
Contrate, sempre que possível, maior efetivo de pessoal, no sentido de acelerar o processo de cadastro e pagamento, não preterindo, junto aos
locais, sedes ou pontos de atendimento, acessíveis fisicamente, da presença de intérprete de libras, ledores e/ou material em braille, para
viabilizar a acessibilidade comunicacional e não dar ensejo às exclusões;
Informe, antecipada e necessariamente, a quem competirá a análise dos cadastros de habilitação, documentos e deferimento ou não do pedido
de percepção da verba, bem como o nome das pessoas responsáveis para apreciar qualquer recurso ou requerimento administrativo, desde que
atinente ao benefício assegurado pela Lei Aldir Blanc;
Adotem medidas criteriosas e absolutamente objetivas, além de transparentes, no trato dessas inscrições ou habilitações para o benefício, de
maneira a alcançar todos os artistas e demais trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, formais ou não, mas que de fato o sejam e vivam da
arte, evitando qualquer abusiva exclusão ou a imposição de sacrifícios, penalizações ou injustiças;
Sempre que possível, o Município de Oeiras-PI deverá habilitar, de pronto, uma conta bancária, de pessoa física ou jurídica, para pagamento da
verba, como meio de evitar saídas e aglomerações em agências bancárias ou postos de pagamento.
Sem prejuízo, na hipótese de já terem sido realizados os procedimentos de efetivação de inscrições ou repasse de quaisquer valores relativos a
Lei Adir Blanc, REQUISITE-SE[1] ao Município de Oeiras/PI, na pessoa do Senhor Prefeito Municipal, José Raimundo de Sá Lopes, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, informações e documentos acerca: a) de quais os critérios utilizados pela municipalidade para o repasse do benefício
cultural aos cadastrados; b) contendo a relação de todas as pessoas físicas ou jurídicas que efetuaram o cadastro para recebimento do benefício;
b) de eventuais repasses em prol dos cadastrados, com comprovantes dos valores pagos a cada um deles;
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 14 de dezembro de 2020.
(Assinado Digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 60/2020
(SIMP nº 000158-107/2020)
Portaria n.º 87/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e, com fulcro no disposto nos arts. 129, III, e 225, ambos da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
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 Inquérito Civil é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições
inerentes às suas funções institucionais, conforme o que estatui o art. 1º, caput, da Resolução CNMP nº 23/2017
CONSIDERANDO a manifestação nº 305/2020 da Ouvidoria do MPPI relatando que a nomeação do controlador geral do município de São João
da Varjota se deu de forma irregular, por não ser constituído por servidor efetivo, e assim, ferir a lei, bem como implicaria ainda em nepotismo,
haja vista o nomeado ser filho do secretário de transportes do município;
CONSIDERANDO o recente julgado do STF no Recurso Extraordinário nº 1.264.676 do Ministério Público de Santa Catarina contra decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que declarou inconstitucional o exercício do cargo de controlador interno por servidor nomeado em cargo
em comissão ou em função de confiança, por ser um cargo que desempenha funções de natureza técnica e que não exige prévia relação de
confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor nomeado (RE 1.264.676 em 03/07/2020 e publicado no DJe em 07/07/2020,
Min. Relator Alexandre de Moraes);
CONSIDERANDO que a Lei nº 159/2017 dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Município de São João da Varjota,
aduzindo que o cargo de controlador geral do município é equiparado ao cargo de Secretaria Municipal e, assim, denominado agente político em
seu parágrafo único do art. 23, dando a entender que se trata de cargo comissionado (ID 32206264 - Doc 3209456);
CONSIDERANDO ainda que o documento enviado pelo Município, como sendo a Lei Municipal que dispõe sobre a criação da Controladoria
Geral do Município, trata-se, na verdade, de projeto de lei incompleto, ausente anexos, aprovação da Câmara Municipal, bem como publicação
no diário dos municípios (ID 32206264 - Doc 3209457);
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar a suposta irregularidade na
nomeação do Sr. João Roque Neto, CPF nº 305.202.663-15, para o cargo de Controlador Geral do Município, ante a ausência de
capacidade técnica para o cargo, bem como não integrar o quadro de servidores efetivos do município, consoante o RE 1.264.676 do
STF, do Min. Relator Alexandre de Moraes;
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta digital própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro digital respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras/PI, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
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A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 67/2020 como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 60/2020;
Junte-se aos autos a decisão do RE 1.264.676 do STF, julgado em 03/07/2020, e publicado no DJe em 07/07/2020, que teve como relator o Min.
Alexandre de Moraes;
REQUISITE-SE[1] ao Município de São João da Varjota/PI, na pessoa do Senhor Prefeito Municipal, Hélio Néri Mendes Rêgo, no prazo de 10
(dez) dias úteis, cópia integral da Lei Municipal nº 69/2003, com seus anexos e possíveis alterações devidamente aprovados pela Câmara
Municipal, com a cópia da devida publicação no Diário Oficial dos Municípios;
REQUISITE-SE AINDA à Prefeitura Municipal de São João da Varjota, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o encaminhamento de documentos
comprobatórios da capacidade técnica do nomeado para o cargo de controlador geral do município, Sr. João Roque Neto, bem como da portaria
de nomeação para cargo efetivo no município e da publicação em diário oficial, caso existam.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 14 de dezembro de 2020.
(Assinado Digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.

4.17. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14783
12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
ESPECIALIZADA NA DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA
Av. Lindolfo Monteiro, nº 911, Ed. Maria Luíza F. Fortes, 3º andar, Bairro de Fátima, Teresina - PI.
CEP: 64049-440
CNPJ Nº 05.805.924/0001-89
PORTARIA Nº 117/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 38/2020
Objeto: apurar falta de repouso adequado para os técnicos de enfermagem da Cirurgia III do Hospital Getúlio Vargas.
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 ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magma;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a 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 declaração noticiada à 12ª PJ, referente a falta de repouso adequado para os técnicos de enfermagem do setor de Cirurgia III,
do Hospital Getúlio Vargas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 24/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar as condições físicas do local
de repouso destinado aos técnicos de enfermagem do setor de Cirurgia III, do HGV;
CONSIDERANDO o relatório de inspeção, realizado em 16 de junho de 2020, por fiscal do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, o qual
constatou uma série de irregularidades;
CONSIDERANDO o Ofício Gabinete nº 1409/2020, encaminhado pela direção do Hospital Getúlio Vargas, bem como o Ofício Gab. Presidência
nº 380/2020, encaminhado pela FEPISERH, e o Ofício DG/HG nº 1594/2020, encaminhado pela direção do Hospital Getúlio Vargas, os quais
atestam as modificações realizadas nos locais de repouso, considerando as irregularidades apontadas no relatório de inspeção do COREN-PI;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 24/2020 (SIMP: 000058-027/2020).
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 24/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 38/2020, a fim de apurar falta de repouso adequado para os técnicos de enfermagem da Cirurgia III do
Hospital Getúlio Vargas, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe 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;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4 - Oficiar a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, a fim de solicitar a realização de inspeção na área de repouso da Clínica
Cirúrgica III, do Hospital Getúlio Vargas.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 10 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
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Promotor de Justiça - 12ª PJ

4.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI14784
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 10/2019 SIMP 000863-177/2017
DESPACHO MINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
Vistos, etc.
Trata-se do PROCEDIMENTO áDMINI"TRáTIVO (Pá) Nº 10/2019 registrado e autuado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do
Piauí (2ª PJV) sob o SIMP 000863-177/2017, com o propósito de apurar a não disponibilização de energia elétrica na residência de OCIONEIDE
FRAZÃO DE SOUSA, localizada no Bairro Morada Nova, neste Município, no ano de 2017.
O presente PA se originou de Notícia de Fato (NF), onde não se alcançou seu objetivo, além do exaurimento do prazo inerente à sua tramitação,
tendo sido a NF instaurada a partir do Termo de declarações ofertado por OCIONEIDE FRAZÃO DE SOUSA, narrando a situação demandada.
Com isso, foram determinadas as diligências de praxe, bem como foi requisitado à ELETROBRÁS SA/CEPISA/EQUATORIAL ENERGIA,
manifestação acerca da proposição de cronograma de adequações estruturais de curto prazo, a fim de evitar que se repitam os fatos que
compõem o objeto do presente feito, manifestando-se também sobre a possibilidade de promover reparações materiais e/ou morais aos
consumidores atingidos pelo evento sob exame, podendo ainda elucidar outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito, estando
essa ciente desde o dia 28/05/2019, conforme certidão acostada aos autos.
Ademais, foi requisitado à ANEEL informações referentes ao padrão de qualidade do serviço de atendimento ao consumidor (SAC) da
ELETROBRÁS SA/CEPISA/EQUATORIAL ENERGIA, bem como sobre outros pontos que auxiliem no esclarecimento objeto do vertente feito,
tendo essa se manifestado através do Ofício nº 00095/2020/PFANEEL/PGF/AGU solicitando a dilação de prazo para resposta em trinta dias, nos
moldes do árt. 8º, §5º da Lei Complementar nº 75/1993.
Ocorre que, da cuidadosa análise dos autos, imperioso reconhecer, mesmo após toda a tramitação do presente PA, neste momento, não há fatos
que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP) no caso em questão.
Com isso, foi exarada decisão de arquivamento do presente procedimento, tendo sido determinada a expedição de ofício ao Noticiante para
ciência da decisum (ID 31158379).
Sucede que nos autos consta informação de que foi estabelecido contato telefônico com o número disponibilizado pelo noticiante, em 3 (três)
oportunidades, com vistas a lhe dá ciente do dito ofício, não tendo logrado êxito, em razão do telefone encontrar- se "fora de área" (ID 31681079).
Ressalta-se, por oportuno, que o prazo inerente ao trâmite do presente PA encontra-se exaurido no SIMP, não existindo, pois, razões que
justifiquem seu prosseguimento.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, não se podendo presumir atualmente lesão ou
ameaça de lesão aos interesses ou direitos do noticiante, à luz da Resolução CNMP n. 174/2017, DETERMINO a BAIXA do SIMP, em
cumprimento à decisão retro (ID 31158379), determinando, no entanto, por cautela, o ENCAMINHAMENTO do presente arquivo em formato
word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMPPI, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Cumpra-se, com urgência.
Valença do Piauí/PI, 11 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

4.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÕES -PI14785
RECOMENDAÇÃO Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, nos autos do Procedimento
Administrativo nº 02/2020 (SIMP nº 84-186/2020), 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,
CONSIDERANDOqueo 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, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constituiu Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação
pelo novo coronavírus, especialmente no território Chinês;
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário (RSI): "um evento extraordinário que pode constituir um
risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional
coordenada e imediata";
CONSIDERANDOque, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novocoronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO quea Lei nº 13.979 estabelece medidas a serem adotadas pelas autoridades públicas para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da doença por Coronavírus, devendo assegurar a proteção das coletividades, o pleno
respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, bem como resguardar o exercício e o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais;
CONSIDERANDO o Decreto 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, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o art. 1º do referido Decreto dispõe que: "Art. 1º Ficam aprovados na forma dos Anexos I, II e III deste Decreto, os
Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para os setores relativos a:I Entretenimento, Cultura e Arte: atividades artísticas, criativas e de espetáculos (cinemas, teatros, circos, casas de espetáculos, espaços de
eventos, casas de shows e auditórios - Anexo I) (...);
CONSIDERANDO que segundo o § 1º do art. 2º do decreto nº 19.187 de 04 de setembro de 2020, estabelece que poderão funcionar a partir do
dia 8 de setembro, os estabelecimentos que atenderem simultaneamente às condições do Protocolo Geral e do Protocolo Específico aprovado na
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forma dos Anexos I, II e III deste Decreto, com as ressalvas seguintes:I - as atividades esportivas serão retomadas sem a presença de público
expectador; II - as atividades artísticas, criativas e de espetáculos serão retomadas para eventos em teatros, cinemas, circos, casas de shows e
espetáculos, e espaços de eventos atendidas as seguintes condições:a) quando realizados em ambientes abertos e semiabertos, o público
máximo permitido será de 100 (cem) pessoas (...);
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com leitos
suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora da realidade de
qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população envolvida em
eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do estabelecimento de mecanismos
de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco nas ações de atenção à saúde, incluindo
promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural,
esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem
nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e realização do
evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da área da saúde,
com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade fiscalizadora
competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo; (Origem: PRT
MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem como função
realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do paciente, ou
seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório; (Origem: PRT
MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V);
CONSIDERANDO a proximidade das festividades alusivas ao natal e ao ano novo, bem como observando as denúncias de eventos realizados
nos municípios de Simões, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí, sem a devida observância do
limite de pessoas estabelecido no Decreto Estadual n. 19.187/2020;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça a expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Simões, representada pela agente ministerial adiante
subscrita, no exercício de suas atribuições legais, resolve RECOMENDAR às secretarias de saúde dos municípios de Simões, Caridade do Piauí,
Curral Novo do Piauí, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí, por seus destacados departamentos de Vigilância Sanitária, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitárias acima referidas e outras com ela convergentes:
Sigam o protocolo do Estado, conforme disposições do decreto nº 19.187 de 04 de setembro de 2020, bem como a recomendação técnica nº
024/2020 da DIVISA (em anexo), realizando a devida fiscalização dos eventos culturais, festivos e demais reuniões de populares que não se
adéquem às determinações do ato legislativo alhures.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Simões-PI, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel
cumprimento para o seu cumprimento, em formato PDF, para o e-mail: 1.pj.simoes@mppi.mp.br;
e) Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
Simões-PI, 15 de dezembro de 2020.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
Promotora de Justiça

4.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14786
NF 25/2020
SIMP N.º 000029-306/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar a informação noticiada na Reclamação nº 1042, recebida da Ouvidoria do MP-PI, em que a
reclamante, identificada por Aiane Bomfim, relatou que não teria conseguido, junto à Prefeitura de Madeiro, cópia do edital do PREGÃO
PRESENCIAL nº 9/2020, cujo objeto consistiria em:
"Aquisição de material de expediente, higiene e limpeza, destinadas a atender as necessidades da secretaria municipal de educação da
prefeitura municipal de madeiro Piauí. Recursos: FME, FUNDEB, Mais Educação, Pro Jovem, FPM, ICMS, ISS, IPVA Recursos Próprios da
prefeitura municipal. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 que ocorrerá na data 30/04/2020".
Oficiou-se, de início, ao Prefeito de Madeiro, para prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados.
Oficiou-se, mais duas vezes, entretanto, não houve resposta dentro do prazo estabelecido.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foram adotadas providências com o objetivo de obter informações sobre a possível recusa da Prefeitura de Madeiro-PI em
disponibilizar um edital de licitação para uma interessada, que reclamou tal fato na Ouvidoria do Ministério Público.
Em que pese a inércia do gestor público em prestar informações, difícil exigir os escorreitos esclarecimentos dele apenas com base no relato
apresentado pelo reclamante, sem haver o alicerce em outros elementos capazes de corroborar sua irresignação.
Portanto, verifica-se não haver elementos neste procedimento evidenciando a violação de princípios administrativos ou de regras previstas em
instrumento convocatório (edital).
Ademais, no período que o Reclamante protocolou a denúncia na Ouvidoria (24.04.2020), coincide com o mesmo em que esta promotoria
recomendou aos municípios suspenderem os procedimentos licitatórios cujos objetos não fossem afeitos ao enfretamento da Covid-19.
Noutro giro, percebe-se que foi expedido o ofício n.152/2020 para Ouvidoria, por meio do qual foi informado a instauração da presente notícia de
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fato e disponibilizado o número de protocolo para o interessado acompanhar o andamento.
Impende destacar que o Órgão Ministerial em questão atua em várias frentes processuais e extraprocessuais, devendo-se, portanto, elencar
prioridades para a eficiência do seu mister. Nesse caso, a cooperação do interessado (reclamante/noticiante) é de suma importância para o
deslinde das demandas extrajudiciais, o que inclui a faculdade de acompanhamento e de apresentar novas informações para auxiliar na
resolutividade da demanda.
Nos termos do Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe, pois o fato narrado é desprovido de elementos mínimos para início de uma
apuração.
Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cientifique-se o interessado da decisão de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Movimentações necessárias no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 36/2020
SIMP N.º 000276-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar informações sobre possível irregularidade decorrente do relato feito pela empresa EQUATORIAL, a
qual informou que o Município de Luzilândia não vem honrando com o pagamento dos serviços prestados pela empresa representante. O
município seria devedor de uma dívida em torno de R$ 14.000.000,00 (quatorze) milhões, e que a atua gestão já teria acumulado uma dívida de
pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um) milhão entre os anos de 2017-2020.
Instado a prestar esclarecimentos, o gestor do município afirma que as dívidas são oriundas de gestões pretéritas, e que havia tentado propor o
reparcelamento da dívida com a EQUATORIAL. No entanto, a empresa não teria concordado com os termos propostos pelo município, o qual
negou ter agido de má-fé.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foi adotado providências com o objetivo de obter informações sobre as informações aportadas nesta Promotoria de
Justiça.
Conforme acima narrado, a EQUATORIAL formulou representação apresentada neste Órgão Ministerial, a qual relatou que o município não
estaria horando o pagamento com os serviços prestados pela empresa.
Instado a prestar esclarecimentos, o gestor do município apenas reafirma que a dívida é oriunda de gestões passadas e que teria proposto o
reparcelamento da dívida com a referida empresa, a qual não teria aceitado os termos da proposta.
Entretanto, o gestor nada esclarece a respeito do pagamento dos débitos durante o período de sua gestão, e que, portanto, são débitos de sua
responsabilidade, não sendo suficiente o argumento de que havia tentado o reparcelamento da dívida pretérita, posto que a reiteração desta
prática gera uma "bola de neve" que só aumenta a dívida, causando mais prejuízo ao erário.
Ante o exposto, determino a conversão da presente notícia de fato em inquérito civil, com as seguintes providências a serem inseridas na
portaria do IC:
a) Oficie-se à EQUATORIAL para:
1) que preste informações acerca da proposta de reparcelamento do débito informado pelo Município de Luzilândia;
2) requisitar informações detalhadas sobre todos os débitos contraídos pelo Município de Luzilândia, mês a mês e ano a ano, destacando o
período da última gestão (2017-2020), devendo ser elaborada uma tabela com o total da dívida bruta (valor de consumo), separado dos juros e
das multas, e a soma total devidamente atualizada.
b) requisite-se ao Município e à Câmara de Vereadores de Luzilândia, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca da previsão de receita e
inclusão da despesa referente ao pagamento dos serviços de energia elétrica na Lei Orçamentária do Município nos exercícios financeiros de
2020 e 2021.
Dê-se baixa no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 26/2020
SIMP N.º 000031-306/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar informações sobre a falha e interrupção do fornecimento de água pela AGESPISA no Município de
Luzilândia, em bairros de regiões altas da cidade.
Oficiou-se, de início, ao Diretor-Presidente da AGESPISA, para prestar informações sobre o relato em questão.
Em resposta, o Diretor desta empresa, através da Nota Técnica nº 01, de 30 de abril de 2020, afirmou que o sistema de abastecimento de água
de Luzilândia está se aproximando do seu limite em relação ao que foi previsto na última ampliação.
Ciente da necessidade de melhorias e ampliação em todo sistema de abastecimento de água da cidade, afirma que a empresa vem
desenvolvendo estudos e projetos para ampliação e melhorias da capacidade do fornecimento de água no município.
Diante disso, afirma que a empresa elaborou um plano para ser executado em três etapas, sendo a primeira de início imediato.
Expedido Ofício nº 376/2020, no qual foi solicitado informações sobre o andamento das etapas I e II do plano apresentado.
Em resposta, a AGESPISA, através da Nota Técnica nº 02, de 06 de outubro de 2020, informou que, quanto à primeira etapa do plano:
"PRIMEIRA ETAPA:
PACTUADO:
Aumento em torno de 35% na capacidade de produção com interferências na captação de tratamento existente. Os estudos preliminares e
projetos já foram concluídos. Está sendo iniciado o processo da contratação do fornecimento.
EXECUTADO:
Foi concluído o processo de contratação de empresa especializada para a ampliação da Estação de Tratamento de água que já está executando
os serviços;
PACTUADO:
Revisão e, caso necessário, substituição de equipamentos de recalque para as regiões mais elevadas.
SITUAÇÃO: Estudos e projetos em andamento;
EXECUTADO:
Com os estudos se chegou à conclusão que não adianta aumentar as bombas de recalque sem ter a água para recalcar. Foram feitos serviços de
melhorias na ETA existente apresentando melhora imediata no abastecimento, mas o ideal será somente quando concluir as obras em
Página 49

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 775 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020

andamento. Quando concluir o aumento na quantidade de água produzida será feito novas avaliações em todos os bairros.
2. SEGUNDA ETAPA
Construção de uma nova estação de tratamento de água dobrando a capacidade de tratamento de implantação de reservatórios nas partes altas
da cidade.
SITUAÇÃO: Terreno com espaço necessário já foi adquirido. Projeto básico, executivo e orçamento em finalização para posterior alocação de
recursos e início de processo licitatório
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foram adotadas providências com o objetivo de obter informações sobre as informações aportadas nesta Promotoria de
Justiça.
Conforme acima narrado, a AGESPISA reconheceu a necessidade de realizar melhorias no abastecimento e fornecimento de água na cidade de
Luzilândia. A empresa apresentou um plano para melhorias na ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, pois o mesmo já
estava defasado diante do aumento populacional da cidade.
Em que pese os esforços já realizados pela empresa, entendo que é necessário o acompanhamento do plano apresentado, posto que o problema
da falta de água no município não se encontra totalmente resolvido.
Ante o exposto, determino a conversão da presente notícia de fato em procedimento administrativo, com as seguintes providências a serem
inseridas na portaria do PA:
a) expeça-se ofício à AGESPISA, requisitando informações sobre o andamento das medidas adotadas para ampliação da Estação de Tratamento
de água, mencionado na etapa 1, no prazo de 30 (trinta) dias;
b) expeça ofício ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA) para fins de emitir parecer técnico-jurídico sobre a presente
demanda, notadamente sobre qual estratégia é mais adequada para o correto acompanhamento do procedimento, e da possibilidade de auxílio
técnico de órgão estadual ou da Agência Nacional de Águas (ANA), haja vista que os recursos hídricos são extraídos de rio de domínio da União
(Rio Parnaíba).
Dê-se baixa no SIMP.
Registros necessários. Publique-se.
Luzilândia (PI), 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
DESPACHO
Trata-se de Representação formulada por ANTÔNIO CARLOS PONTES TELES, Secretário Municipal de Administração de Luzilândia, o qual
relata, em síntese, que o Presidente da Câmara de Vereadores de Luzilândia, Sr. FRANCISCO FERREIRA NUNES JÚNIOR - "JÚNIO EMA",
teria protocolado os documentos relativos à Prestação de Contas do ano de 2019 junto ao Tribunal de Contas, sendo que o representante
constatou junto com a documentação, os ofícios Nº 126/219, 130/2019, 143/2019, 95,/2019, 98/2019, 99/2019, 115/2019, 97 /2019, 01 /2020 e
outro sem numeração, mas datado de 02 de agosto de 2019, todos com assinatura falsa do Representante.
O Representante conclui que sua única assinatura autêntica foi colhida no dia 23.04.2019 pelo Sr. EVERARDO PEREIRA PASSOS, Contador da
Câmara Municipal, no Ofício nº 011, referente ao mês de janeiro de 2019, de modo que foi copiada digitalmente nos meses seguintes e usadas
indevidamente nos ofícios supracitados.
Portanto, entende que o Representado cometeu os crimes de falsidade de documento público, além de ato de improbidade administrativa.
Ante o exposto, determino o seguinte:
Autue-se como Notícia de Fato.
Expeça-se OFÍCIO ao Presidente da Câmara Municipal de Luzilândia, Sr. FRANCISCO FERREIRA NUNES JÚNIOR, e NOTIFICAÇÃO ao Sr.
EVERARDO PEREIRA PASSOS, para que prestem esclarecimentos sobre os fatos narrados na representação em apreço.
Intime-se o Representante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente na Sede desta Promotoria de Justiça, todos os ofícios que estariam
com a assinatura falsa do Sr. ANTÔNIO CARLOS PONTES TELES, devendo apresentar de forma impressa e colorida.
Requisite-se à autoridade policial de Luzilândia a instauração de inquérito policial para apurar o suposto crime de falsidade de documento público.
Cumpra-se,
Publique-se.
Luzilândia, 09 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 44/2020
SIMP N.º 000410-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar a informação de que algumas famílias se encontrariam em extrema pobreza, de modo que os lares
dessas famílias não apresentariam condições mínimas para a moradia.
Oficiou-se, de início, à Secretária Municipal de Assistência Social de Luzilândia, para realizar uma visita na residência dessas famílias e elaborar
o respectivo relatório social.
Oficiou-se, mais duas vezes, à secretária municipal, e não houve resposta dentro do prazo estabelecido.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foram adotadas providências com o objetivo de obter informações sobre o estado de pobreza e negligência assistencial de
algumas famílias do Residencial Dilma Roussef, Luzilândia.
A Constituição Federal elenca como um dos direitos sociais fundamentais a assistência aos desamparados.
Não obstante tal previsão, a efetividade de tal direito é condicionada à implementação de políticas públicas por parte do Poder Público, o qual
deverá elencar as prioridades e garantir o mínimo existencial às pessoas desprovidas de recursos econômicos.
Quanto ao Ministério Público, há entendimento de que lhe é conferido intervir no controle de políticas públicas para concretização de direitos
fundamentais, fundamento que se extrai do art. 127 da Carta Magna, incumbindo-lhe a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis.
No caso vertente, aportou-se neste Órgão Ministerial a informação de que algumas famílias da referida localidade se encontrariam em estado de
extrema pobreza. No grupo das famílias estariam crianças e idosos, inclusive um dos infantes apresentaria possível infecção de pele, decorrente
da má condição do local onde residiria com sua família.
Por outro lado, verifico que o prazo da Notícia de Fato encontra-se expirado, não havendo mais possibilidade para prorrogação.
Portanto, por versar a presente demanda sobre direitos sociais e individuais indisponíveis de crianças e idosos, a conversão da Notícia de Fato
em procedimento administrativo é medida que se impõe, pois entendo que a demanda não foi resolvida.
Ante o exposto, determino a conversão da presente notícia de fato em procedimento administrativo, com as seguintes providências a serem
inseridas na portaria do PA:
a) expeça-se ofício à Secretária Municipal de Assistência Social de Luzilândia, requisitando o relatório de visita às famílias identificadas, no prazo
de 30 (trinta) dias;
b) requisite-se ao Secretário Municipal de Finanças de Luzilândia informações sobre a lei orçamentária do município para 2021, notadamente a
parte que versa sobre dotação orçamentária para assistência aos desamparados, bem como os valores advindos de repasses obrigatórios e
receitas próprias que serão alocados para Assistência Social do município, no prazo de 30 (trinta) dias;
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c) notifique-se a noticiante, Sra. Maria das Dores, Líder Comunitária do Assentamento Dilma Rouseff, para informar se os fatos noticiados ainda
persistem, no prazo de 05 (cinco) dias.
Movimentações necessárias no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL nº 07/2018
SIMP 000126-306/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado no dia 11 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 008/2018, com o objetivo de apurar possível
irregularidade referente ao uso de uma ambulância pertencente ao Município de Madeiro, bem como veículos a serviço da Administração
Municipal que não estariam devidamente identificados e seriam utilizados para finalidades diversas do interesse público.
Originariamente, foi instaurada a Notícia de Fato n.º 05/2018, com objetivo de apurar as informações declaradas pelo Sr. William Brundle Queiroz
de Almeida (fls.03/04), vereador daquele município, o qual disse o seguinte:
"Que há 05 (cinco) meses o veículo de emergência (ambulância) do Município de Madeiro-PI não se encontra à disposição do posto de saúde,
uma vez que a mesma é a única que o município possui, sendo que a demanda da população é atendida por carros inapropriados, desta forma,
não fazendo o devido transporte dos pacientes; Que há pacientes sendo transportados no banco traseiro dos referidos veículos, dos quais
necessitam do transporte de emergência, no caso, de uma ambulância
[...]
Que no ano de 2017, a prefeitura Municipal de Madeiro-PI, locou veículos sem a identificação do município, sendo utilizados de forma diversa por
várias pessoas.[...] Que os veículos não possuem identificação, tornando difício de serem identificados para suas devidas finalidades; Que já
presenciou membros da família do prefeito utilizando veículos da prefeitura para fins particulares"
Oficiou-se, de início, ao Prefeito de Madeiro, para que prestasse esclarecimentos sobre as supostas irregularidades levantadas pelo
representante.
Em resposta (fls.14/16), a Administração Pública municipal esclareceu que:
"A ambulância no mês de setembro de 2017 bateu o motor e foi levada para uma oficina mecânica na cidade de Teresina onde foi consertado o
motor, e, posteriormente no mês de fevereiro de 2018 a ambulância bateu novamente o Motor sendo levada novamente a ofina mecânica na
cidade de Teresina para realização dos devidos reparados;
[...]
Devido ao fato do Município possuir apenas uma ambulância, no período em que a mesma esta na oficina mecânica foi colocado à disposição pra
suprir as necessidades da população um veículo FIAT UNO em bom estado e com adesivos da Secretaria de Saúde, visando o interesse público
para que a população do município não ficasse descoberto, sem atendimento e transporte;
[...]
Frisa-se que em virtude do Município não possuir outra ambulância ou qualquer veículo adequado, e, tendo que dar uma solução imediata aos
serviços prestados a população para que estes não fossem afetados, colocou a disposição o veículo FIAT UNO. Trata-se de caso isolado, em
que se buscou uma alternativa para evitar que os pacientes ficassem sem atendimento;
[...]
Não há uso inapropriado dos veículos locados pela Prefeitura, como também, os referidos veículos não são utilizados por parentes ou qualquer
pesssoa para fins particulares/pessoais. Sendo que as referidas informações constantes nas declarações são fantasiosas, inverídicas;
[...]
Já está sendo providenciado as medidas adequadas para adesivar os carros que não estão adesivados."
A seguir, acostou-se cópias das imagens da ambulância e do veículo alternativo (fls.22/35).
Oficiou-se, novamente, ao Prefeito de Madeiro, para que informasse a relação de todos os veículos da prefeitura, e se os mesmos já haviam sido
devidamente adesivados (fl.46).
Em resposta (fls.48/49), a Administração Pública Municipal encaminhou a relação de todos os veículos da prefeitura de Madeiro, bem como suas
devidas identificações (fls.50/58).
Posteriormente, oficiou-se, novamente, ao Prefeito de Madeiro, para que encaminhasse a relação dos motoristas dos veículos da prefeitura,
incluindo-se as respectivas lotações, matrículas e cópias do termo de nomeação (fls.65).
Em resposta (fl.67), a Administração Pública Municipal encaminhou a documentação requisitada (fls.68/78).
Por fim, em resposta ao ofício de fls.88/89, a Administração Municipal encaminhou a documentação dos veículos da prefeitura (fls.93/130). E
expedida recomendação administrativa, em atenção ao despacho de fls.135.
É o relatório.
Infere-se do reunido nos autos que o Inquérito Civil em epígrafe foi instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades consistente, em
um primeiro momento, na ausência de uma ambulância do Município de Madeiro, situação que estaria prejudicando no atendimento à população
deste município, em razão da falta do referido veículo.
Não obstante, o objeto do presente Inquérito Civil cingiu a apuração de possíveis irregularidades no tocante ao uso e à identificação dos veículos
a serviço da Prefeitura de Madeiro.
Após a solicitação de esclarecimentos indispensáveis à análise dos fatos, a Administração Pública Municipal destacou que, em razão de o
município possuir apenas uma ambulância, e havendo a necessidade de providenciar um veículo para que a população não ficasse prejudicada,
foi providenciado um veículo alternativo, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde (fls. 32/35).
Nesse caso, entende-se que o gestor público não foi omisso no que diz respeito ao dever legal de disponibilizar veículo de emergência em saúde
ao município, vez que o veículo apropriado (ambulância) estava indisponível, devido à necessidade do deslocamento do automóvel para
manutenção e reparos em Teresina.
Com efeito, não se descortina a comprovação do elemento subjetivo da improbidade administrativa, com base na análise causal-valorativa da
conduta do gestor com o fato acima aludido. Portanto, infere-se que ele agiu de boa-fé em resolver o problema apresentado na ambulância do
município, ao providenciar um outro veículo, para que a população não ficasse prejudicada.
Ressalta-se que há precedente do Superior Tribunal de Justiça com o entendimento que, para efeitos de configuração do ato de improbidade
previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, a mera violação do princípio da legalidade não é suficiente, havendo necessidade de que a ilegalidade seja
qualificada pela desonestidade, deslealdade ou má-fé do agente, no trato com a coisa pública e com as instituições públicas.
Noutro ponto, verifica-se que a Administração Pública Municipal reconheceu e providenciou a identificação dos veículos da prefeitura que
estavam descaracterizados. Nesse caso, também não se vislumbram elementos capazes de configurar improbidade, pois não se evidenciou
inércia reiterada da conduta do gestor público, já que, tão logo reconhecido o problema, foi resolvido pela administração.
Quanto à informação inicialmente levantada sobre o uso indevido dos veículos da prefeitura de Madeiro, tal informação não foi corroborada com
elementos de provas mínimos, no decorrer da apuração deste procedimento.
Não obstante, este Órgão de Execução expediu recomendação administrativa ao gestor público para que adotasse as medidas legais visando a
identificação dos novos veículos adquiridos ou locados pela Prefeitura de Madeiro, bem como a logística necessária para o recolhimento dos
veículos ao final do expediente, em local apropriado (pátio), para se evitar o uso indevido dos mesmos fora do horário de serviço, e medidas
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preventivas quanto à disponibilização de veículo emergencial de saúde (ambulância).
Lado outro, entendo que não compete ao Ministério Público a fiscalização primária em relação ao uso dos veículos da prefeitura, devendo haver
no âmbito da administração local canais próprios para serem encaminhadas eventuais denúncias, e o devido controle e fiscalização quanto ao
correto uso destes veículos.
Pelo exposto, ausentes indícios das irregularidades inicialmente noticiadas, não se vislumbra este órgão ministerial justa causa para o
prosseguimento das investigações.
Destarte, ausentes os fundamentos para propositura de ação civil pública, e expedida recomendação, não subsiste justa causa para abalizar o
prosseguimento da presente investigação, motivo pelo qual promovo o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil Público, nos termos do Art. 10, da
Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º, da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registros necessários. Publique-se. Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 09 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 19/2020
SIMP N.º 000197-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar informações sobre possível irregularidade decorrente de uma ponte danificada no povoado Angelim,
Município de Luzilândia. Conforme imagens enviadas pela noticiante ao aplicativo WhatsApp do servidor desta Promotoria, a ponte, do tipo
madeira, encontra-se com suas peças danificadas (quebradas), inviabilizando o transporte de veículos e a locomoção de pessoas.
Oficiou-se, de início, ao Prefeito de Luzilândia, por meio do qual foi solicitado informações sobre o fato relatado, bem como a adoção das
providências cabíveis para resolver o problema da ponte.
Em resposta, o Gestor Público informou que o problema apresentado já teria sido resolvido, viabilizando o transporte de veículos e o trânsito de
pedestres, enviando fotos com imagem da ponte reparada.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foi adotado providências com o objetivo de obter informações sobre as informações aportadas nesta Promotoria de
Justiça.
Conforme acima narrado, o gestor público informou que o problema apresentado na referida ponte já foi resolvido, o qual anexou imagens da
ponte reparada, para comprovar tal informação.
Nos termos do Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe, pois o fato narrado já se encontra solucionado.
Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato, na forma prevista no art. 4º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cientifique-se o interessado da decisão de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se baixa no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 50/2020
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de denúncia, recebida através do aplicativo WhatsApp, em que a noticiante, identificada por FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES LIMA
SILVA, residente na Rua João Guariguazi, nº 227, bairro Matadouro, em Luzilândia/PI, informa que o seu vizinho, Sr. ITAMAR, montou um Lava
Jato ao lado de sua casa, perturbando o seu sossego e de sua família.
Segundo a senhora FRANCISCA, o Lava Jato funciona a partir de 06h até o período noturno, com muito barulho, música no volume alto e
pessoas bebendo. Relata, ainda, que o produto químico utilizado nos carros é muito forte, provocando efeitos colaterais, como a tosse.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP).
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Vigilância Sanitária do Município de Luzilândia/PI, com o fito de fiscalizar o Lava Jato, inclusive, verificar se o
estabelecimento possui o devido licenciamento, localizado no seguinte endereço: na Rua João Guariguazi, nº 231, bairro Matadouro,
Luzilândia/PI;
d) a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil, haja vista notícia de perturbação do sossego, para fins de apuração pela autoridade policial.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 24 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 63/2020
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de informações prestadas pelo Sr. JOÃO RODRIGUES NETO na sede desta Promotoria de Justiça, mediante Termo de Declarações,
que envolve direito fundamental à saúde.
O noticiante informa que foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada não-squêmica grave e que a Secretaria Municipal de Saúde
estava fornecendo os seus medicamentos.
Ocorre que dirigiu-se à Farmácia para receber as suas medicações, ocasião em que foi informado que o seu medicamento estava
cancelado. Em seguida, procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que não vai mais fornecer os medicamentos.
Ressalta-se que a situação do noticiante já foi acompanhada por esta Promotoria de Justiça no bojo da Notícia de Fato nº 68/2019,
registrada no SIMP sob o protocolo nº 000127-306/2019.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP).
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente demanda, bem
como para a adoção das providências cabíveis no sentido de fornecer os medicamentos ao noticiante, no prazo de 05 (cinco) dias;
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Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 26 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 62/2020
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de informações prestadas pelo Sr. V. R. D. S. na sede desta Promotoria de Justiça, mediante Termo de Declarações, que envolve direito
fundamental à saúde.
Segundo o noticiante, o seu filho F. R. C. S., nascido dia 27/11/2009, tem uma doença crônica (meningomielocele e bexiga neurogênica), desde
que nasceu, razão pela qual faz acompanhamento médico no Hospital do Rim, em São Paulo.
Informa, ainda, que estava recebendo as fraldas e ajuda de custo no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos) reais através da Secretaria
Municipal de Finanças, nas ocasiões em que precisou viajar à São Paulo - SP para as consultas do filho.
Ocorre que dirigiu-se à Farmácia para receber as fraldas, ocasião em que foi comunicado do cancelamento da entrega das fraldas. Em
seguida, procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que não tinha mais como arcar com as fraldas e com a ajuda de
custo nas despesas da estadia em São Paulo.
O noticiante ressaltou que está com viagem marcada para o dia 27/12/2020 e consulta prevista para o dia 29/12/2020 no Hospital do Rim
de São Paulo e que precisa da ajuda de custo para arcar com as despesas da viagem, bem como receber ajuda pelas fraldas.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP).
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente demanda, bem
como para a adoção das providências cabíveis no sentido de efetivar o tratamento de saúde da criança, incluindo ajuda de custo e o fornecimento
das fraldas, no prazo de 05 (cinco) dias;
d) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Luzilândia/PI para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente demanda, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 26 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça

4.21. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI14788
Agente de Transformação Social
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 004/2020
Objeto: Converter de Noticia de Fato nº 000840-083/2020 em PIC para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela 1ª Promotoria
de Justiça de Corrente-PI, com esteio nos arts. 127 e 129, da Constituição Federal, c/c art. 1º e seguintes da Resolução CNMP nº 181/2017, que
regulamenta a instauração de Procedimen- tos Investigatórios Criminais pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que, com fundamento nos Arts. 127, caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX da Constituição Federal, no disposto no Art. 26 da Lei
n° 8.625/93 (Lei Orgâ- nica Nacional do Ministério Público), no Art. 8° da Lei Complementar n° 75/93 e no Art. 37 da Lei Complementar n° 12/93
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), I compete ao Ministério Público a instauração de procedimentos de investigação para
apurar fatos criminosos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal é o instru- mento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido
pelo membro do
Agente de Transformação Social
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como
preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º, caput, Resolução. 181, de 07 de agosto de
2017 - CNMP e Resolução n° 02/2008-CPJ, de 12 de agosto de 2008);
CONSIDERANDO que o teor da Resolução n° 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, e a Resolução n° 02/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, regulamentou o Art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, as investigações criminais conduzidas diretamente por Promotor de Justiça;
CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 000840-083/2020 instaurada em virtude de Notícia-Crime registrada anonimamente através da Ouvidoria do
MPPI (Protocolo de Atendimento 000840-083/2020) e recebida através de e-mail institucional, no dia 05/11/2020, acerca da possível prática do
delito Estupro de Vulnerável (art. 217-A do Código Penal) praticado pelo suspeito José Alves de Andrade.
CONSIDERANDO o disposto no art. 7° da Resolução n° 174/2017, do CNMP, que dispõe que "o membro do Ministério Público, verificando que o
fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3°, instaurará o procedimento próprio";
CONSIDERANDO o artigo 217-A do Código Penal que tipifica o crime de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos, com pena de até 15 (quinze) anos de prisão;
CONSIDERANDO o entedimento majoritário do Supremo Tribunal Federal brasileiro que entende que embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado
o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a
integrar o crime de estupro (art. 213). 4. Também não houve abolitio criminis quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma
vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou, como crime de estupro
Agente de Transformação Social
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
de vulnerável (art. 217-A, CP), a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos (STF - HC: 122666 RS - RIO GRANDE DO SUL
9959423-27.2014.1.00.0000, Relator:
Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-021 02-02-2015)
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de aprofundar a investigação, o que não se mostra viável no bojo de Notícia de Fato, destinada tãosomente à realização de diligências preliminares;
RESOLVE:
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Converter a Noticia de Fato n° 000840-083/2020 em Procedimento Investigatório Criminal (PIC - n° 004/2020), para apurar os fatos relatados
visando o possível ajuizamento de ação penal ou arquivamento das peças na forma da lei, determinando que:
a publicação da presente Portaria no Diário da Justiça do MPPI e a afixação no mural de avisos do núcleo das Promotoria de Corrente;
remeta-se cópia desta Portaria à Excelentíssimo Procuradora-Geral de Justiça, nos termos do Art. 5° da Resolução n° 13 do CNMP e do Art. 3°, §
2° da Resolução n° 02/2008 — CPMPPI;
remeta-se por meio de oficio cópia desta Portaria ao CAOCRIM/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6°, §1°, da Resolução n°
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de
Justiça;
Agente de Transformação Social
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE
aplique-se o regramento do sigilo, tendo por base o argumento de conveniência da investigação, consoante previsto no art. 15 da Resolução
CNMP nº 181, de 07 de agosto de 2017, ressaltando-se, nos termos do art. 9º, §4º da Resolução CNMP que "o presidente do procedimento
investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não
documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências";
Notifique-se a tia da vítima, a senhora JAKLINE NUNES, residente na Rua Antonio Nogueira de Carvalho, s/n, Centro de Corrente-PI, para que
ela compareça a Sede das Promotorias de Justiça de Corrente-PI, afim de prestar informações sobre os fatos relativos ao delito em investigação,
no dia 18 DE JANEIRO DE 2021 às 09h30min;
Seja registrada a instauração do presente PIC no livro competente e no
SIMP.
Corrente, 07 de dezembro 2020.
LUCIANO LOPES SALES
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da 1º Promotoria de Justiça de Corrente e respondendo pela 1º Promotoria de Avelino Lopes-PI

4.22. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14790
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA
42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020
NOTIFICANTE: 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA FAZENDA PÚBLICA
NOTIFICADO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA PIAUÍ
NOTÍCIA DE FATO SIMP nº 000229-344/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça da 42ª Promotoria do Núcleo de Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Comarca de Teresina-PI, no uso de suas atribuições legais e na defesa dos PRINCÍPIOS
DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE e EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com fundamento no art. 129, inciso VI, ambos da
Constituição Federal, que autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações
e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva", e ainda 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° 12/93 (Lei Orgânica
Estadual), vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal (CF);
2. CONSIDERANDO que a Constituição Federal no art. 37, caput disciplina: "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 [...]";
2. CONSIDERANDO consubstanciar função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art.
129, II e III);
3. CONSIDERANDO que a 42ª Promotoria de Justiça recebeu denúncia sobre projeto de lei n. 08/2020 de iniciativa do Executivo, remetido à
Câmara, por meio do qual o senhor prefeito municipal pretende alterar a Lei Nº 096/2016 e Nº 100/2017 que regulam a organização
administrativa da Procuradoria Municipal de Nazária, dispõe sobre a carreira de Procurador Municipal e dá outras providências;
4. CONSIDERANDO que umas das propostas apresentada no Projeto de Lei é a retirada da indicação de um Procurador Geral de Carreira, para
que seja um Procurador Geral indicado fora dos quadros dos efetivos da prefeitura e a outra é alterar o artigo 22 da Lei 096/2016, removendo
todos os seus parágrafos e retirando o direito ao adicional por tempo de serviço, reajuste anual, o quadro de progressão de carreira, o direito aos
honorários sucumbenciais, dentre outros.
5. CONSIDERANDO que a Procuradoria do Município não foi consultada sobre o a alteração proposta no referido Projeto de Lei, conforme exige
o artigo 3º da Lei n. 096/2016 a qual dispõe sobre a criação, estrutura organizacional e a competência da Procuradoria-Geral do Município de
Nazária;
6. CONSIDERANDO que a proposta de lei infringe o que dispõe o artigo. 73, inciso V, da Lei 9.504/1997, que proibi aos agentes públicos as
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, como nomear, contratar ou de qualquer forma
admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito;
7. CONSIDERANDO que a proposta de lei apresentada pelo Prefeito fere ao postulado constitucional do concurso público e agressão aos
princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal;
8. CONSIDERANDO que a aprovação do malsinado projeto, nos estritos termos encaminhados ao Legislativo, representará o sufrágio de lei
absolutamente inconstitucional e sinalizará a participação dos vereadores no projeto ímprobo, atraindo, no entender deste órgão, a
responsabilidade dos edis, nos termos da Lei nº 8.429/1992.
9. CONSIDERANDO que a possível aprovação do aludido projeto de lei redundará, como acima defendido, em lei de efeitos concretos,
equiparando-se a verdadeiro ato administrativo complexo que não encontrará adequação constitucional, em evidente ofensa ao princípio da
legalidade, pessoalidade, moralidade e probidade, bem assim em manifesto exercício do poder legislativo em desvio de finalidade;
10. CONSIDERANDO que o art. 38, Parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e a Resolução CNMP 164/2017, autorizam o
Ministério Público a expedir recomendações;
RESOLVE:
RECOMENDAR A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA,
A IMEDIATA SUSPENSÃO da votação do Projeto de Lei n. 08/2020, a ser realizada na data de 16/12/2020, que altera a Lei Nº 096/2016 e
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Nº 100/2017 que regulam a organização administrativa da Procuradoria Municipal de Nazária, dispõe sobre a carreira de Procurador
Municipal e dá outras providências.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Câmara Municipal de Nazária-Piauí, para a devida publicação no Diário do Ministério Público e ao CACOP,
para conhecimento.
Registre-se no SIMP.
Cumpra-se.
Teresina, 14 de dezembro de 2020
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça
NOTIFICAÇÃO Nº 33/2020-42ªPJ
Notícia de Fato SIMP 000200-344/2020
Tratam os autos de Notícia Fato, autuado sob o Protocolo SIMP nº 000200-344/2020, cujo objeto cinge-se a apurar possíveis irregularidades
perpetradas pelo SENHOR ANTÔNIO UBIRATAN VIEIRA consistentes em relação à ausência de recolhimento da taxa de fiscalização judiciária
prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual n. 5.425/2004 constante em Procedimento Administrativo Fiscal n ° 19.0.000065877-7. Em sendo assim,
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se dar oportunidade às partes, em processo administrativo, para as manifestações que considerarem
devidas;
CONSIDERANDO que, por diversas vezes, realizaram-se tentativas de notificação do ora investigado para ciência da existência do
procedimento, bem como para garantir o contraditório e a ampla defesa;
CONSIDERANDO que os princípios da publicidade e da transparência na Administração Pública recomendam a publicização de todos os atos
procedimentais e processuais, a fim de que haja um controle por parte de toda a sociedade, salvo exceções previstas em lei;
PROCEDO à notificação do Sr. ANTÔNIO UBIRATAN VIEIRA, CPF. ***.707.813-** para que, no prazo de 10 (dez) dias e caso entenda
necessário, apresente manifestação, por escrito, acerca dos fatos apurados na Notícia de Fato SIMP: 000200-344/2020.
Teresina, 09 de dezembro de 2020.
LUÍSA CYNOBELLINA A. LACERDA ANDRADE
Promotora de Justiça
42ª PJ de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

4.23. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14791
PORTARIA Nº 139/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a garantia de
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações que funcionam órgãos da administração pública
municipal de São José do Peixe, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 205 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93; Lei Federal nº 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção da coletividade;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios de zelar pelo respeito às pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal também estabelece, em seu art. 203, inciso IV, como objetivo da assistência social a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
CONSIDERANDO que o direito de acessibilidade aos edifícios públicos é direito fundamental, indisponível, e que se relaciona diretamente à
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que a adaptação dos edifícios públicos às necessidades especiais que possuem as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, na verdade, apenas torna as repartições públicas compatíveis com a dignidade humana inerente àquelas pessoas;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 227, §1ª, inciso II, dispõe que constitui obrigação do Estado o dever de eliminar obstáculos
arquitetônicos e todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, bem como em seu §2º determina ao legislador a edição de
normas que garantam a acessibilidade dos deficientes físicos aos logradores e edifícios públicos;
CONSIDERANDO que a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotando-se o rito especial previsto no art. 5º,
§ 3º, da Constituição da República, foi internalizada no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949/2009 com hierarquia de norma supralegal,
prevendo, em seu art. 3º, "f", a acessibilidade como princípio geral da Convenção;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.857/1989 determina, em seu art. 2º, parágrafo único, V, "a adoção e a efetiva execução de normas que
garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte";
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) inaugura um novo marco no ordenamento jurídico quanto à
inclusão da pessoa com deficiência, reafirmando o dever do Estado e da sociedade civil em promover a inclusão da pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida, conceituando a acessibilidade, em seu art. 53, como o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o artigo 103 do Estatuto das Pessoas com Deficiência introduz expressamente no artigo 11 da Lei nº 8429/92 a
necessidade de o administrador público cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, sob pena de incorrer em
ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 205 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual
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e o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a
garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações que funcionam órgãos da
administração pública municipal de São José do Peixe, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento
injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAOPDI/PI e CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 13 de novembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

4.24. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14792
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020
PORTARIA Nº 108/2020
(SIMP: 000108-034/2020)
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 que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis, segundo o que delimita o art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017;
CONSIDERANDO que o prazo para a tramitação da presente Notícia de Fato findou sem que as providências necessárias à satisfação da
pretensão da parte interessada tenham sido esgotadas;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da tramitação do procedimento que tem por objeto tratar sobre o direito à moradia da Sra.
Sônia Maria Marques;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 018-A/2020 (SIMP: 000108-034/2020) em Procedimento Administrativo, dando-se a numeração sequencial da
espécie, 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, 11 de Dezembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 032-A/2020
PORTARIA Nº 109/2020 (SIMP Nº 000182-034/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, 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, 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,
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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO 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,
III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia em zona segura implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à
prevenção de riscos e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
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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. 4°. da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o que
determina o art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, como:
indivíduo pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as
pessoas em situação de rua (art. 23, §2º, inciso II, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO o relatório médico, firmado pelo Dr. Alan de Sousa Lira, Diretor Clínico do Hospital "São Carlos Borromeu", expondo a situação
da paciente SHIRLEY MARIA DA SILVA TORRES, que se encontra atualmente em alta hospitalar, mas sem alta social;
CONSIDERANDO o e-mail encaminhado pelo Consultório na Rua, firmado pela Assistente Social Melissa Lima, informando que a paciente foi
internada no Hospital "São Carlos Borromeo" em 14 de agosto, após intervenção da equipe com apoio do SAMU, encontrando-se de alta
hospitalar desde o mês de novembro, com melhora significativa do quadro clínico, mas não apresenta condições de voltar para as ruas, conforme
seu desejo inicial;
CONSIDERANDO que a usuária possui familiares que se comprometeram a providenciar acolhimento, mas não deram continuidade nem mesmo
às visitas e, desta forma, a equipe do Consultório na Rua entrou em contato com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e
Políticas Integradas - SEMCASPI e com a coordenação da Casa de Passagem "Casa do Caminho", que se mostraram abertas ao acolhimento,
mesmo cientes da necessidade de cuidadores de forma mais direta; no entanto, a usuária ainda encontra-se no mencionado hospital;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 032-A/2020, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
a) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
b) 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;
c) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania. Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI solicitando informações sobre quais
serviços e benefícios socioassistenciais são adequados ao caso da paciente SHIRLEY MARIA DA SILVA TORRES, consignando-se o prazo de 5
(cinco) dias para resposta, dada a urgência que o caso requer.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 15 de dezembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.25. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14793
SIMP nº 002179-369/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PH/PHB, após denúncia anônima oriunda do Disque Direitos Humanos, apresentando a prática das
condutas previstas nos art. 99 e 102 do Estatuto do Idoso, tendo em vista a notícia de que a idosa MARIA JOSÉ, de 85 anos, até falecer, estava
sofrendo maus tratos e sendo negligenciada por seus filhos José Ribamar e Luiz Carlos Brito e por sua nora Ângela Maria Oliveira, bem como
estavam se apropriando dos proventos da idosa, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já está sendo objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Inquérito Policial nº 009.190/2019 conforme deflui do ofício de nº 544/2019- DEAM.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial, ocasião que foi instaurado o IP supracitado, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda
de seu objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está sendo objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 08 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

4.26. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI14794
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
58/2020
Portaria nº. 123/2020
Assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado pelas servidoras Maria Marlana Borges da Rocha, Bruna Marques Teixeira,
Ravena Ferreira da Silva e Fabiana Francisca de Carvalho, por prática de conduta vedada em período eleitoral e pelo Secretário de
Administração do Município de Uruçuí, Pedro Moreira Rodrigues, por omitir informações relevantes ao Ministério Público Eleitoral.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social e de
outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de ofício da 14ª Promotoria Eleitoral, remetendo cópia dos
autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 15/2020 (SIMP nº 000044-207/2020), que as servidoras Maria Marlana Borges da Rocha, Bruna Marques
Teixeira, Ravena Ferreira da Silva e Fabiana Francisca de Carvalho praticaram conduta vedada ao fazer propaganda eleitoral em bem público;
CONSIDERANDO que a conduta das servidoras pode configurar ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública,
notadamente da moralidade, imparcialidade e da legalidade, nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que, nos autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 15/2020, oficiou-se ao Município de Uruçuí requerendo informações sobre a
identificação das servidoras supracitadas, visto que inicialmente a representação anônima apenas forneceu os primeiros nomes das investigadas.
Por sua vez, o Secretário de Administração do Município de Uruçuí, Pedro Moreira Rodrigues, no ofício nº 239/2020, negou-se a prestar as
informações solicitadas, apresentando uma justificativa sem fundamento de que não foi possível identificar as servidoras listadas, porque não fora
fornecido o nome completo destas e no vídeo constante dos autos elas estariam vestindo máscaras. Contudo, após requerer-se a relação
completa, com nome e CPF, de todas as servidoras do sexo feminino, efetivas ou contratadas, lotadas no "Espaço da Criança", constatou-se que
há apenas 05 (cinco) servidoras lotadas na referida repartição e que os nomes coincidem com os nomes das 04 (quatro) servidoras investigadas,
de modo que, o Secretario tinha plena condições de fornecer as informações solicitadas, mas omitiu-se sem razão, não cooperando com as
investigações, quando tinha o dever de fazê-lo;
CONSIDERANDO que o art. 11, inciso II da Lei 8.429/1992 dispõe 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 retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
CONSIDERANDO que a conduta do Secretário de Administração pode configurar ato de improbidade administrativa que viola princípios da
Administração Pública, nos termos do art. 11, caput e II da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO, que há necessidade de apurar os fatos noticiados e os responsáveis pela suposta ilegalidade;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 58/2020, para apurar suposto ato de improbidade
administrativa praticado pelas servidoras Maria Marlana Borges da Rocha, Bruna Marques Teixeira, Ravena Ferreira da Silva e Fabiana
Francisca de Carvalho, por prática de conduta vedada em período eleitoral e pelo Secretário de Administração do Município de Uruçuí,
Pedro Moreira Rodrigues, por omitir informações relevantes ao Ministério Público Eleitoral.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) Junte-se aos autos o ofício recebido da 14ª Promotoria Eleitoral, que remeteu a cópia integral dos autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 15/2020
(SIMP nº 000044-207/2020), com os documentos anexos ao ofício;
4) NOTIFIQUE-SE para, caso queiram, manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias sobre os fatos apurados neste procedimento:
Maria Marlana Borges da Rocha, CPF: 029.655.683-10, residente e domiciliada na Rua Lídia Cavalcante, 585, Bairro Água Branca, Uruçuí-PI;
Bruna Marques Teixeira, CPF: 059.004.083-96, residente e domiciliada na Rua Professor Francisquinho, 145, Bairro Aeroporto, Uruçuí-PI;
Ravena Ferreira da Silva, CPF: 013.629.573.80, residente e domiciliada na Rua Vieira da Silva, S/N, Centro, Benedito Leite - MA;
Fabiana Francisca de Carvalho, CPF:041.620.113-03, residente e domiciliada na Rua Doutor Pacheco, S/N, Bairro Esperança, Uruçuí-PI;
Pedro Moreira Rodrigues, CPF nº 279.714.573-91, Secretário de Administração do Município de Uruçuí, com domicilio profissional na Rua
David Caldas, S/N, Centro, Uruçuí-PI;
5) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 26 de novembro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.27. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14797
DECISÃO MINISTERIAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000346-325/2020
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto acompanhar suposta situação de vulnerabilidade
dos menores M.L.P. da S. e A.K.P. da S.
O presente procedimento fora fruto de conversão de Notícia de Fato nº 000346-325/2020, instaurada a partir de Relatório do Conselho Tutelar de
Prata do Piauí informando que as crianças supramencionadas estariam possivelmente sofrendo maus-tratos por sua genitora, Sra. Francisca das
Chagas Rodrigues.
Requisitou-se ao CRAS e ao Conselho Tutelar de Prata do Piauí acompanhamento do caso com o envio de relatórios mensais a esta Promotoria
de Justiça pelo prazo de 06 (seis meses), devendo iniciar em setembro de 2020 e finalizando em fevereiro de 2021.
Contudo, já nos relatórios encaminhados pelos órgãos assistenciais referentes ao primeiro mês de acompanhamento, consta a informação que a
genitora se mudou para o município de Beneditinos-PI, estando domiciliada na localidade Barra do Tigre, levando consigo as duas crianças
menores.
É o relatório. Passo à decisão.
Em vista da mudança de domicílio da genitora, levando consigo os filhos para outro município fora da Comarca de atuação desta
Promotoria de Justiça, fica impossibilitado o acompanhamento dos menores por esta unidade de promoção de Justiça, conforme
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estabelecido em Portaria às fls. 02-05.
Não obstante a mudança para outra cidade, é necessário que os menores M.L.P. da S. e A.K.P. da S. sejam acompanhados pelos órgãos
assistenciais de sua nova morada, a fim de que se averigue se a situação de vulnerabilidade em que se encontravam enquanto residentes em
Prata do Piauí, permanece ou já fora solucionada.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, sem prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam
novos elementos palpáveis de prova, reitera-se, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as devidas comunicações ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Por oportuno, envie-se cópia, via "e-mail", do presente feito para a Promotoria de Justiça de Beneditinos - PI, no endereço eletrônico
pj.beneditinos@mppi.mp.br, para que tome as providências que entender cabíveis.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Barro Duro - PI, 11 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000677-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000677-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que o Sr. José João da Silva Filho informa
que seu cunhado, Walisson Silva de Oliveira, vulgo "To com fome", sofre de transtorno mental e, desde o dia 25 de outubro de 2020, estaria
incontrolável, sem permitir que ninguém entre na casa em que ele reside com sua genitora.
Informa o declarante que ele está armado com uma faca e que ameaça qualquer pessoa que tenta se aproximar da residência, e por conta desse
comportamento agressivo e instável de Walisson, os familiares desejam sua internação.
Chegou notícia a esta Promotoria de Justiça, de maneira informal, que a situação narrada pelo Sr. José João já havia sido solucionada com a
atuação da Secretaria de Saúde do município de Barro Duro.
Enviou-se Ofício nº 1330/2020-PJBD/MPPI à Secretaria de Saúde do município de Barro Duro solicitando informações sobre o presente caso.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 11 de novembro de 2020, em resposta a ofício supramencionado, a Secretaria de Saúde desta
urbe informou ao Ministério Público que o Sr. Ualisson Silva, vulgo "To com Fome", evadiu-se do Hospital Areolino de Abreu, em Teresina, no dia
07.11.2020, às 20h00min, sendo encontrado no dia 10.11.2020, mas que, segundo a genitora do rapaz, o mesmo se encontra calmo e sem
alterações, resolvendo a família ficar com Walisson Silva em casa, com as devidas orientações.
À vista do exposto, diante das informações prestadas pela Secretaria de Saúde do município de Barro Duro sobre a resolução da
situação que envolvia Walisson Silva Alves de Oliveira, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 11 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000692-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000692-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que a Sra. Maria do Rosário da Silva
informa que teve um relacionamento com o Sr. Francisco Joseane Rodrigues da Silva e desse relacionamento nasceu a criança Paloma da Cruz
da Silva (P. da C. da S.).
Segundo a declarante, o genitor ficou obrigado a pagar pensão alimentícia para a filha no valor de 20% do salário mínimo, conforme disposto em
Processo nº 514-63.2013.8.18.0084, contudo já estaria em atraso há três meses.
Pediu providências a esta Promotoria de Justiça.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 08.12.2020, fora ajuizada Ação de Execução de Alimentos no PJe, em favor da menor e em face
de Francisco Joseane Rodrigues da Silva, gerando o número de Processo: 0800417-83.2020.8.18.0084.
À vista do exposto, diante de ajuizamento de Ação de Execução de Alimentos no PJe, inexistindo outras providências a serem adotadas
neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos
ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 11 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000030-283/2019
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto acompanhar suposta situação de vulnerabilidade da
menor M.E.S.C.
O presente procedimento fora instaurado com base em Notícia de Fato encaminhada pelo Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres,
informando que a menor era espancada e negligenciada por sua genitora, Sra. Franciene Soares.
Requisitou-se ao CRAS e ao Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres que acompanhassem o caso e enviasse Relatório Circunstanciado a
esta Promotoria de Justiça, informando como estava a situação da menor com sua genitora.
Em resposta, o Conselho Tutelar enviou Relatório em novembro de 2020, relatando que a menor M.E.S.C. passou a morar com seu genitor,
Luciano Avelino da Costa Silva, tendo este assinado um Termo de Responsabilidade referente a guarda de sua filha, para fins de qualquer
responsabilização.
Quanto ao CRAS de Santa Cruz dos Milagres, este informou ao Ministério Público que a Sra. Franciene Soares apresenta fortes indícios de
possuir problemas psicológicos e psiquiátricos, e que não seria a pessoa mais indicada a exercer, nesse momento, a guarda de sua filha.
Ainda em Relatório, a equipe do CRAS informou que a menor M.E.S.C. está inserida em programas de fortalecimento de vínculo familiar
ofertados pelos órgãos assistencialistas do município, já tendo demonstrado considerável mudança e melhoria após ficar sob a guarda de seu
genitor, e que este tem assegurado os direitos da filha.
É o relatório. Passo à decisão.
Analisando os relatórios encaminhados pelo CRAS e Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres, verifica-se que a situação de
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vulnerabilidade em que se encontrava a menor M.E.S.C. cessou, estando agora a criança sob a guarda de seu genitor, pessoa esta que
tem assegurado todos os direitos da menor de maneira efetiva.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, sem prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam
novos elementos palpáveis de prova, reitera-se, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as devidas comunicações ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Barro Duro - PI, 11 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. DESPACHO PGJ14789
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0044307
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004813/2020-26. Contrato Administrativo nº. 32/2017. Contratação de
empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de recepcionista. Inobservância do prazo estabelecido para a
entrega de documentação trabalhista referente à prestação de serviço por substituição. Recurso administrativo interposto contra a
decisão da aplicação de penalidades administrativas. Improcedência. Manutenção das sanções de advertência e de multa.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº. 11.895.759/0001-04, contra a decisão de aplicação
de sanções administrativas no bojo do Contrato Administrativo nº. 32/2017 (SEI nº 0020093).
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. 0019589, págs. 45-49); tambémpelo fiscal da avença (SEI nº. 0019589,
págs. 04-05).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0040956),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 256/2020 que se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo particular em sede recursal.
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. 32/2017.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0044311
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004811/2020-26. Contratos Administrativos nº. 27/2017, 32/2017,
38/2017 e 26/2018. Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados. Inobservância do prazo
estabelecido para a entrega de garantia contratual. Recurso administrativo interposto contra a decisão da aplicação de penalidades
administrativas. Improcedência. Manutenção da sanção de multa.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº. 11.895.759/0001-04, contra a decisão de aplicação
de sanções administrativas no bojo dos Contratos Administrativos nº. 27/2017, 32/2017, 38/2017, 26/2018 (SEI nº 0020527).
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. 0019577, págs. 105-109); tambémpelo fiscal da avença (SEI nº. 0019577,
págs. 10-11).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0040833),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 257/2020 que se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo particular em sede recursal.
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. 27/2017, 32/2017, 38/2017 e 26/2018.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
-Procuradora-Geral de Justiça-

5.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2020/FPDC14795
EXTRATO DO CONTRATO N° 05/2020/FPDC
a) Espécie: Contrato n°. 05/2020, firmado em 15 de dezembro de 2020, entre Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CNPJ n°
24.291.901/0001-48, e a empresa AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA inscritano CNPJ/MF nº 05.585.355/0001-03;
b) Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de novas soluções de software, na modalidade fábrica de software, na
forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, em regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações e os
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo MPPI, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, no Pregão Eletrônico nº 07/2019- TCE/PI eARP Nº14/2019-TCE-PI e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.;
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e das demais normas aplicáveis;
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d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0016.0005920/2020-65;
e) Processo Licitatório: Adesão nº 07/2020 ao do Pregão Eletrônico nº 07/2019- TCE/PI eARP Nº 14/2019-TCE-PI;
f) Vigência: A vigência deste contrato é de doze meses, contados da data de sua publicação, podendo, no interesse da Administração, ser
prorrogados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, observado o disposto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93;
g) Valor: O valor do presente Contrato éde R$ 938.400,00 (novecentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais)a ser pago por meio de ordem de
crédito na Conta da Contratada: 11606-8, Agência.: 8687-8; Banco do Brasil;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25104; Projeto/Atividade: 4102; Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.40Nota de Empenho: 2020NE00032;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Odilon Rauen Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 77657479 SESP-PR e CPF nº038.375.259-02, e
contratante, Nivaldo Ribeiro, Presidente do Conselho Gestor do FPDC.
Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UND

QTDE.

PREÇO
UNITÁRIO(R$)

PREÇO TOTAL(R$)

01

Prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção
de soluções de software

Pontos
de
Função
(PF)

3000

R$ 312,80

R$ 938.400,00

VALOR DO CONTRATO:R$ 938.400,00 (novecentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais)

R$ 938.400,00

Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 14776
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 859/2020
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, no período de 06 a 25 de dezembro de 2020, 20 (vinte) dias de licença paternidade para o servidor THADEU FERREIRA
SOARES, Analista Ministerial, matrícula nº 109, lotado junto ao Controle Interno, conforme o art. 97 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
de 1994 e Ato PGJ nº 601/2016, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de dezembro de 2020.
Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 860/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 02 (dois) dias de folga, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2020, à servidora comissionada ROSIMARIA MENESES DO
NASCIMENTO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15253, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, como forma de
compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de dezembro de 2020.
Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. 69ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ14771
NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL Nº 023/2020
SIMP 0000254-278/2020
OBJETO: ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO
LAURENTINO/PI NA SEXTA-FEIRA QUE ANTECEDE O PLEITO ELEITORAL DE 2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL instaurada após a denúncia em que relatou a distribuição de cestas básicas aos familiares dos
alunos da rede municipal de ensino no dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira véspera da eleição municipal 2020, na Unidade Escolar Dr.
Laurentino Pereira Neto.
Juntou documentos audiovisuais.
Com isso, solicitado informações a COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA DE PEDRO LAURENTINO - PI "COM A FORÇA DO POVO É ELE DE NOVO",
esta rechaçou qualquer tipo de irregularidade na distribuição em questão, alegando que o município agiu em conformidade a Lei Federal nº
13.987/2020 (ID. 32082152).
Notificado o Município de Pedro Laurentino/PI para prestar esclarecimentos, este quedou-se inerte, conforme certidão em ID. 32099698.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada por Gílson Eugênio Rodrigues, registrado sob o número 0600349-83.2020.6.18.0020,
juntada em ID. 32127020.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, verifica-se que o fato narrado nestes autos já é objeto de ação judicial.
Em pesquisa realizada no acervo processual do PJE da 69ª Zona Eleitoral, foi encontrada a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
ajuizada por Gílson Eugênio Rodrigues, tramitando na 69ª Zona Eleitoral sob o número 0600349-83.2020.6.18.0020, conforme mostra documento
em ID. 32127020.
Neste contexto, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, disciplina que a notícia de fato será
arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de ação judicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se eletronicamente o Noticiante da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, encaminhe-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral. Expirado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.
São João do Piauí/PI, 14 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR ELEITORAL - 69ª ZE - SÃO JOÃO DO PIAUÍ

7.2. 85ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA14779
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
PA Eleitoral n° 01/2020
SIMP n° 191-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO ELEITORAL
Trata-se de Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado por esta Promotoria Eleitoral com finalidade de acompanhar eventual distribuição
gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus
(COVID-19) por parte dos agentes públicos, bem como acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 nos municípios
de Joaquim Pires/PI e Murici dos Portelas/PI e os procedimentos de dispensa de licitação pelos ditos entes municipais em decorrência da
situação de emergência declarada após o surto de COVID-19, nos termos de Medida Provisória n° 926/2020 e Lei 13.979/2020.
ID. 3124484, fora expedida Recomendação Administrativa n° 01/2020 aos prefeitos municipais de Murici dos Portelas e Joaquim Pires e Câmaras
de Vereadores que compõem a 85ª Zona Eleitoral, havendo nos autos informações sobre o encaminhamento dos expedientes aos destinatários.
Informações prestadas pelos órgãos oficiados, conforme documentos de ID. 31416947 e 31940321.
Entendendo pela necessidade de evidenciar a obrigatoriedade de observância à cota de gêneros nas eleições municipais 2020, esta Promotoria
expediu, no bojo dos presentes autos, Recomendações Administrativas direcionadas aos diretórios municipais de partidos políticos atuantes nos
Municípios de Joaquim Pires e Murici dos Portelas, expedientes estes igualmente encaminhados aos destinatários, conforme comprovado nos
autos.
É o relatório.
Fundamento.
O Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Na seara eleitoral, malgrado a ausência de sua previsão no art. 129, da Constituição Federal, assevera a Lei Complementar Federal nº 75/1993,
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, que compete ao Ministério Público Federal exercer,
no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral.
Já no que toca a atuação do Ministério Público Eleitoral perante as Zonas Eleitorais, dispõe a referida Lei Complementar que as funções eleitorais
do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais, como é o nosso caso, serão exercidas pelo Promotor Eleitoral, notadamente,
o Membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona, senão vejamos:
Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral.
Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.
Dito o posto, cabe destacar que o presente Procedimento Administrativo não tem caráter de investigação, ao revés, é instrumento para viabilizar
a consecução de atividade-fim do Ministério Público (art. 78, da Portaria nº 01/2019, da PGR e da PGE).
Ocorre que não existe mais justa causa para prosseguimento do feito, haja vista que as eleições municipais ocorreram no último dia 15 de
novembro, portanto, não existem outras diligências a serem determinadas no bojo deste procedimento.
A propósito, inobstante os destinatários das Recomendações expedidas no bojo deste procedimento não terem se manifestado, em sua
integralidade, sobre o acatamento das mesmas, não há informações nos autos sobre descumprimento delas.
Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral da 85ª Zona Eleitoral, entendendo que o presente Procedimento Administrativo atingiu a sua
finalidade, promove, com fulcro no art. 81, da Portaria nº 1, de 9.9.2019, da PGR e PGE, e demais legislações pertinentes, o seu
ARQUIVAMENTO, sem prejuízo da eventual instauração de procedimento cabível, caso venha a surgir justa causa.
Encaminhe-se cópia desta promoção de arquivamento ao Procurador-Regional Eleitoral do Piauí para fins de conhecimento, com fulcro no art. 81
da Portaria PGR-PGE nº 01/2019.
Deixo de notificar o noticiante, nos termos do art. 81, §3º, I da Portaria PGR-PGE nº 01/2019, em razão do presente procedimento ter sido
instaurado por dever de ofício.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o
controle social.
Registre-se no SIMP, dando baixa definitiva no protocolo.
Cumpra-se.
Esperantina (PI), 19 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral
Respondendo pela Promotoria Eleitoral da 85ª Zona

7.3. 74ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - BARRO DURO14796
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000500-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000500-325/2020, instaurada a partir de informações encaminhadas pelo Vereador Vanderley de Assis Alves.
Consta nos autos relato do vereador Vanderley de Assis Alves informando que, há aproximadamente 115 dias do final do mandato, o prefeito de
Santa Cruz dos Milagres, Wilney Moura, licitou a compra de R$ 571.000,00 (quinhentos e setenta e um mil reais) em combustíveis, o que
equivale a um gasto diário de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o dia 31 de dezembro de 2020.
O vereador solicitou providências ao Ministério Púbico acerca do referido processo licitatório neste período eleitoral.
Oficiou-se ao Prefeito de Santa Cruz dos Milagres, Wilney Rodrigues de Moura, conforme fls. 07, solicitando esclarecimentos acerca dos fatos
aqui narrados.
Resposta ao referido ofício ministerial conforme fls. 12-45.
Eis o relatório. Passo à decisão.
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Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado.
Dos autos extrai-se que a Administração Pública de Santa Cruz dos Milagres realizou processo licitatório para a aquisição de combustíveis com
prazo de vigência de 12 (doze) meses para atender as necessidades da prefeitura da respectiva cidade, anexando, ainda, os documentos
correlatos, pelo que não se identifica qualquer irregularidade no certame.
À vista do exposto, ante o esgotamento do objeto deste feito, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 07 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000597-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000597-325/2020, instaurada a partir de certidão expedida pela Secretaria desta Promotoria de Justiça
certificando que chegou ao conhecimento do Ministério Público fotos e vídeos de suposta propaganda institucional durante o período eleitoral, por
parte da gestão da cidade de Santa Cruz dos Milagres.
Oficiou-se ao Prefeito de Santa Cruz dos Milagres, Wilney Rodrigues de Moura, conforme fls. 09, solicitando esclarecimentos acerca dos fatos
aqui narrados.
Resposta ao referido ofício ministerial conforme fls. 12-22.
Certidão oriunda da Assessoria desta Promotoria de Justiça certificando que, de ordem deste Promotor, verificou-se o teor do processo nº
0600420-20.2020.6.18.0074, a fim de constatar eventual conexão com os fatos narrados nesta notícia de fato.
Contudo, verificou-se não ser o caso de conexão, vez que os autos de processo eleitoral supramencionado versam sobre postagens de obras em
período eleitoral não permitido, as quais estariam sendo publicadas nos perfis pessoais do "Instagram" e "Facebook" do prefeito Wilney.
Quanto à presente notícia de fato, verifica-se que esta versa sobre suposta propaganda institucional referente a atos da Secretaria de Saúde,
também na atual gestão do prefeito Wilney Rodrigues, pelo que não há conexão com o feito de nº 0600420-20.2020.6.18.0074.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado.
Dos autos extrai-se que a Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres logrou êxito em apresentar esclarecimentos pertinentes e plausíveis.
Explicou, por meio de advogado constituído, que as mídias se referem a atos informativos, sem caráter de publicidade institucional, sendo a
primeira mídia, por exemplo, meio de propaganda de caráter informativo e educativo, necessário ao combate à pandemia da Covid-19, em
consonância com a Emenda Constitucional nº 107/2020.
A segunda mídia refere-se à imagem de cartaz de postagem em rede social de cidadão, o que não configura conduta vedada prevista no art. 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, vez que a veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais em perfil privado de cidadão não se confunde com publicidade institucional.
Por fim, a terceira mídia veicula que o carro da Secretaria de Saúde estava sendo utilizado para distribuição de cestas básicas. Contudo,
conforme se extrai dos autos, a distribuição das referidas cestas estava sendo feita com amparo legal, nos termos da Lei nº 13.987.
Assim, não há indícios de ilícitos que ensejem a responsabilização do atual prefeito, pelo que se faz imperioso o arquivamento da presente
notícia de fato.
À vista do exposto, ante o esgotamento do objeto deste feito, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 07 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
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