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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATOS DE DECISÕES14812
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0007392/2020-93
Requerente: João Batista de Castro Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP-PI nº 13/2013, o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), aoPROMOTOR DE JUSTIÇA JOÃO
BATISTA DE CASTRO FILHO,relativa a seu deslocamento pararesponder pela Promotoria de Justiça da cidade de Marcos Parente- PI, no
período de 16 a 17 de março de 2020, tudo conforme a Portaria PGJ/PI N° 1184/2019.
Teresina-PI, 09 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ14811
PORTARIA PGJ/PI Nº 2348/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Ofício nº 65/2020 - CTI, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, protocolo e-doc nº 07010088337202012,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora Anne Carolinne Carvalho Galdino, matricula nº 126, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e a empresa SOLO NETWORK BRASIL S.A, CNPJ Nº 00.258.246/0001-68(Contrato nº
26/2020), em substituição ao servidor Ítalo Garcia Araújo Nogueira, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 1762/2020.
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 2349/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de
Teresina, para exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Família e Sucessões de Teresina, pelo prazo de 02
(dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2351/2020
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 19.21.0018.0007872/2020-02, e nos termos do Ato PGJ nº
835/2020,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ELÓI PEREIRA DE SOUSA, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos o processo
n° 0027637-57.2016.8.18.0140, em razão de suspeição arguida pelos titulares da 6ª e 47ª Promotorias de Justiça de Teresina, revogando-se a
Portaria PGJ/PI nº 246/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2352/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO despacho exarado no documento de protocolo sob número SEI 19.21.0378.0007679/2020-07,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) FABIANA DE ARAUJO COELHO, matricula nº 15740, para, com prejuízo de suas atribuições junto à Promotoria
de Justiça de Capitão de Campos, auxiliar os trabalhos do Grupo de Atuação Especial do Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, com
efeitos retroativos ao dia 09 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2353/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 01 a 14 de dezembro de 2020, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde àPromotorade Justiça LIA RAQUEL
PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Batalha, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº
12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/12/2020.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14802
PORTARIA N. 69/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002098-361/2020
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 José de Deus Barros, escola da rede estadual de ensino em Picos, 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
PORTARIA N. 70/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002099-361/2020
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);
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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 Cel. Francisco Santos, escola da rede estadual de ensino em Picos, 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

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14803
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de Notícia de Fato nº 000482-325/2020
Noticiantes: Francisco Irraylan dos Santos Moreira e Marina Soares Costa
Noticiado: PM Sgt. João Alves Pereira Neto, Comandante do GPM de Santa Cruz dos Milagres
Notícia: abuso de autoridade por ocasião de prisão em flagrante no dia 11.09.2020
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de declarações firmadas pelos noticiantes, junto a esta Promotoria de Justiça, pedindo
providências acerca de suposto abuso de autoridade do noticiado, por ocasião de abordagem policial, em 11.09.2020, em Santa Cruz dos
Milagres, que resultou na prisão em flagrante do noticiante Francisco Irraylan dos Santos Moreira pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 306 do CTB e art. 331 do CP (condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e desacato).
Às fls. 02-03, despacho instaurador do feito.
Às fls. 04-05, termo de declarações da noticiante Marina Soares Costa.
Às fls. 05v, mídia contendo fotos e vídeos juntados pela noticiante.
Às fls. 06-07, cópia de documentos pessoais da noticiante.
Às fls. 08, boletim de ocorrência impulsionado pela noticiante com a imputação de crime de abuso de autoridade.
Às fls. 09, laudo preliminar de lesão corporal da noticiante.
Às fls. 10, laudo preliminar de lesão corporal do noticiante.
Às fls. 11-12, requisição de laudos de lesão corporal.
Às fls. 13-14, termo de declarações do noticiante Francisco Irraylan dos Santos Moreira.
Às fls. 15, cópia de documento pessoal do noticiante.
Às fls. 17-45, cópia do auto de prisão em flagrante acerca do fato que deu origem ao presente caderno de notícia de fato de abuso de autoridade.
Às fls. 51, termo de oitiva do Polícia Militar Sgt. João Neto.
Às fls. 53 e 55, mídia juntada pelo noticiado, Sgt. João Neto, contendo fotos e vídeos da ocorrência de 11.09.2020.
Às fls. 56, determinação de contato com os noticiantes para que informassem nomes de pessoas que pudessem testemunhar o ocorrido.
Às fls. 57, certidão com os nomes informados pelos noticiantes como testemunhas.
Às fls. 64-65, termo de oitiva e cópia de documentos pessoais de testemunha dos noticiantes.
Às fls. 66-67, termo de oitiva e cópia de documentos pessoais de testemunha dos noticiantes.
Às fls. 75, certidão anotando oitiva realizada, por videoconferência, do Policial Militar Cb. Sales, que participou da ocorrência do dia 11.09.2020,
em Santa Cruz dos Milagres, objeto do presente procedimento ministerial.
É o relatório no útil. Passo à decisão ministerial.
Cuidadosa apuração realizada neste procedimento administrativo-ministerial revela que o Policial Militar Sgt. João Neto, Comandante do GPM de
Santa Cruz dos Milagres/PI, agiu em estrito cumprimento do dever legal, por ocasião da ocorrência de 11.09.2020, que resultou na prisão em
flagrante do nacional Francisco Irraylan dos Santos Moreira, aqui noticiante juntamente com sua companheira, Marina Soares Costa, pela prática,
em tese, dos crimes previstos nos artigos 316, do CTB, e 331, do CP.
Extrai-se também da presente apuração que, inconformados com tal prisão, os noticiantes empreenderam verdadeira investida contra a atuação
da Polícia Militar, falsamente imputando a prática de crime de abuso de autoridade pelo Policial Sgt. João Neto, dando causa à instauração da
presente investigação administrativa, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.
Em seus termos de declarações, os noticiantes afirmam que teriam sido injustamente agredidos fisicamente pelo Policial João Neto, mediante
socos e empurrões, por ocasião da indigitada prisão. Para corroborar suas alegações, juntaram aos autos exame de corpo de delito, positivo,
realizado 03 (três) dias após a ocorrência, sem descrição de quais seriam tais lesões, muito embora o exame de corpo de delito realizado por
ocasião da prisão tenha dado negativo.
Afirmam, ainda, que Francisco Irraylan tinha o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em seu bolso, por ocasião de sua prisão, mas que, depois, só
encontraram R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ouvidas as testemunhas oculares do fato, indicadas pelos próprios noticiantes, sendo uma delas, inclusive, pai do noticiante, o Sr. Ângelo
Moreira da Cunha, muito embora tenham manifestado desconforto com tal prisão, ambas foram uníssonas em afirmar que, em momento algum,
presenciaram o Policial João Neto desferindo murros, chutes, tapas ou pontapés em quem quer que fosse na referida ocorrência.
Nada souberam falar sobre o suposto sumiço de dinheiro.
Ouvidos os policiais, ambos afirmaram que, em momento algum, houve uso excessivo da força na referida ocorrência, tendo ela sido empregada
nos estritos limites para fins de aplicação da lei, notadamente frente à conduta do preso e sua esposa que evoluiu para atitude de não
colaboração.
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Assim, a prova oral mostrou-se harmônica com a prova documental juntada aos autos, notadamente fotos e vídeos, na medida em que o Policial
Militar, Sgt. João Neto, precisou articular movimentos de braço para conter as mãos do preso, não consistente em socos, a fim de aplicação de
algemas, absolutamente justificada pela evolução da ocorrência, bem como também precisou repelir indevida intervenção da companheira do
preso, Sra. Marina Soares Costa, inequivocamente consistente em um empurrão de contenção, não para fins de lesão, mas, sim, para repelir a
noticiante da ocorrência, que investiu contra ele no momento em que cumpria o dever de prender que lhe cabia naquele momento.
Assim agindo, de um lado, não há que se imputar a prática de qualquer ilícito ao Policial Militar, Sgt. João Neto, na referida ocorrência, tendo ele,
ao revés do que acusado pelos noticiantes, cumprido o dever que lhe cabe como agente de Estado da segurança pública.
De outro lado, os noticiantes, Francisco Irraylan e Marina Costa, ao darem causa à presente investigação, inequivocamente agiram para gerar
constrangimento e retaliação à legítima, escorreita e devida atuação da Polícia Militar, com o que não pode o sistema de Justiça compactuar, sob
pena de cumplicidade com inaceitável tentativa de subversão da ordem institucional e social.
Ante o exposto, não há que se imputar suposto crime de abuso de autoridade ao Policial Militar Sgt. João Neto, ou qualquer outro ilícito criminal,
por sua conduta que levou à prisão do ora noticiante, Franciso Irraylan, em 11 de setembro de 2020, na cidade de Santa Cruz dos Milagres, pelo
que 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).
Tendo em vista que os noticiantes, Francisco Irraylan dos Santos Moreira e Marina Soares Costa, deram causa à presente investigação
administrativa imputando crime ao referido Policial Militar de que o sabia inocente, determino à assessoria da Promotoria de Justiça de Barro
Duro que elabore minuta de denúncia criminal em face dos noticiantes, em razão dos fatos aqui apurados, fazendo-a instruir com cópia integral
deste feito, para fins de deflagração da persecução penal neste tanto, em face de tais nacionais.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se aos noticiantes, ao noticiado e a todas as testemunhas aqui
ouvidas, com cópia desta decisão, para conhecimento das medidas adotadas e providências que entenderem necessárias.
Remeta-se cópia integral deste procedimento à Corregedoria da Polícia Militar do Piauí, para as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 14 de dezembro de 2020 (Dia do Ministério Público!).
(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 000587-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000587-325/2020, instaurada a partir de Certidão expedida pela Secretaria desta Promotoria de Justiça após
recebimento de "e-mail", em que a Sra. Cristiane Lima informava que tem um filho com paralisia cerebral tetraplégica, chamado Sérgio Luís Alves
de Lima Ferreira, e que ele incapaz de realizar atos da vida civil sozinho.
A genitora manifestou interesse em tornar-se curadora de seu filho.
Solicitou-se acompanhamento do caso pelo CRAS e Conselho Tutelar de Barro Duro.
Em resposta, o Conselho Tutelar de Barro Duro ratificou as informações prestadas pela genitora de Sérgio Luís, informando ainda que o rapaz é
acompanhado inclusive por equipe médica em Brasília e Teresina, conforme laudo médico atualizado acostado aos autos.
A equipe do Conselho informou que Sérgio vem sendo bem cuidado por sua genitora, e que esta é atenciosa e responsável com o filho,
atendendo todas suas necessidades.
Quanto ao CRAS, a equipe enviou Relatório Circunstanciado sobre o caso, informando que apesar do quadro clínico, Sério Luís apresenta um
bom discernimento, contudo, apresenta muitas dificuldades de locomoção, na fala e também tem sua percepção comprometida, o que enseja na
necessidade de cuidados constantes por parte de sua genitora, inclusive para realizar atos da vida civil e gerenciar seu benefício assistencial.
Ressalta-se que o CRAS também confirmou que a Sra. Cristiane Lima vem exercendo os cuidados com o filho de maneira satisfatória, sendo ela
a pessoa mais indicada para tornar-se curadora de Sérgio.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 07.12.2020, fora ajuizada Ação de Interdição, no PJe, em face de Sérgio Luis Alves de Lima
Ferreira, requerendo que sua genitora viesse a tornar-se sua curadora, sob o número de Processo: 0800411-76.2020.8.18.0084.
À vista do exposto, diante de ajuizamento de Ação de Interdição 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, 07 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 000497-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000497-325/2020, instaurada a partir de informações encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, via "e-mail"
institucional, relatando supostas irregularidades na Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres/PI.
Informou-se, em suma, que o atual gestor do município estaria omitindo informações que deveriam ser de acesso público, como os gastos do
município, despesas, receitas, gastos com pessoal, etc., visto que tais informações não estão disponíveis no portal da transparência da referida
municipalidade.
Informou-se, ainda, que as prestações de conta não estão sendo enviadas às instituições municipais, como a Câmara Municipal.
Oficiou-se à municipalidade solicitando esclarecimento, conforme fls. 06.
O Município de Santa Cruz dos Milagres apresentou resposta conforme fls. 11-13.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado.
Dos autos extrai-se que, conforme resposta às fls. 11-13, a municipalidade esclareceu que os dados solicitados estão publicados no Portal da
Transparência sob endereço eletrônico prefeiturasantacruzdosmilagres.pi.gov.br, de fácil acesso.
Além disso, informou que tais informações encontram-se presentes nos balancetes mensais enviados mensalmente à Casa Legislativa.
Assim, não há que se falar em violação do princípio da publicidade ou ocorrência de qualquer outro ilícito, pelo que se faz imperioso o
arquivamento deste feito.
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)
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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 000496-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000496-325/2020, instaurada a partir de informações encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, via "e-mail"
institucional, pelo Vereador Vanderley de Assis, relatando supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz dos
Milagres/PI.
O referido vereador informou que solicitou uma reunião com o Secretário de Saúde e entregou um ofício solicitando explicação e transparência
quanto às medidas, planos de ação, assim como extrato dos valores recebidos pelo governo para combater o coronavírus na respectiva
municipalidade.
Contudo, narram os autos que ao vereador não foram dadas respostas, pelo que pediu providências ao Ministério Público quanto a suposta
sonegação de transparência do Secretário Municipal de Saúde do município de Santa Cruz dos Milagres.
Oficiou-se à municipalidade solicitando esclarecimento, conforme fls. 07.
O Município de Santa Cruz dos Milagres apresentou resposta conforme fls. 11-22.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, não há ilícito configurado.
Dos autos extrai-se que, conforme resposta às fls. 11-22, a municipalidade esclareceu que os gastos relacionados à pandemia se encontram
devidamente publicados no Portal da Transparência do município de Santa Cruz dos Milagres.
Além disso, a municipalidade informou que seu Secretário de Saúde compareceu à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos e responder
dúvidas dos vereadores sobre o tema, como se verifica pela juntada de ata anexa aos autos.
Assim, não há que se falar em violação do princípio da publicidade ou ocorrência de qualquer outro ilícito, pelo que se faz imperioso o
arquivamento deste feito.
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

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14804
Procedimento Administrativo n.º 05/2015
SIMP: 000359-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 05/2015, instaurado por meio de despacho
(fl. 02), com a finalidade de acompanhar situação de pessoa interditada, Sr. Maria de Fátima Carvalho, conhecida como "Fátima Valero",
ocasionando problemas aos vizinhos e apresentando comportamento agressivo.
O presente procedimento instaurou-se por meio de termo de declarações da Sra. Raimunda da Costa Silva e Sr. Francisco Rafael Silva Alves,
onde relatam as ameaças e comportamentos advindos da Sra. Maria de Fátima (fls. 03/04)
Em sede de diligências iniciais, foi expedido ofício a Secretaria de Saúde do município de Piracuruca requisitando que o Centro de Assistência
Psíquico Social (Caps), realizasse, com urgência, exame psiquiátrico na sra. Maria de Fátima, a fim de verificar a necessidade de internação ou
prescrição de medicamentos para conter seu comportamento agressivo.
Em resposta, a Secretaria de Saúde do município de Piracuruca encaminhou a esta Promotoria de Justiça cópias das fichas de atendimento de
Maria de Fátima, datado de 2010, bem como o respectivo parecer psiquiátrico, juntados às fls. 10/12 dos autos.
Posteriormente, por meio do despacho de fl. 13, requisitou-se elaboração de relatório social ao Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) do município de Piracuruca, com vias a aferir as condições de salubridade, higiene, alimentação e cuidados
dispensados à interditada, com indicação de seu curador, com vias a aferir o efetivo cumprindo seu encargo.
Relatório social do Creas juntado às fls. 27/28, descrevendo que a interditada não recebe assistência de nenhum familiar e que não realiza
acompanhamento ou tratamento médico. Informaram, ainda, que a estrutura de sua residência é bastante precária e que tem como fonte de
renda apenas o Benefício de Prestação Continuada (BPC), onde a titular do cartão é a irmã, Maria do Carmo de Carvalho, nomeada como sua
representante para fins de benefício, por ser sua curadora. No entanto, quem recebe e administra o benefício é a própria interditada.
Sucessivamente, a sra. Maria de Fátima compareceu a sede desta Promotoria de Justiça e declarou, por meio do termo de declaração de fl. 35,
que reside com dois filhos e que sua irmã, Maria do Carmo, retira seu benefício no banco e lhe entrega todos os meses; afirmou, com relação a
estrutura de sua casa, que precisa realizar melhorias, pois, encontra-se danificada em alguns pontos.
Novo parecer social elaborado pelo Creas juntado às fls. 59/60 dos autos, descrevendo um conjunto de carências materiais, indicando pelas
péssimas condições estruturais e de higiene da residência de Maria de Fátima.
Instados a se manifestarem sobre as providências já tomadas em face da situação de vulnerabilidade da interditada, a coordenação do Centro de
Referência de Assistência Social do município de Piracuruca (Cras), por meio do relatório de fls. 67/69, aponta que a dificuldade de contato e
conversas com a Sra. Maria de Fátima.
Afirmam, ainda, que obtiveram informação do Caps, que Fátima possui diagnóstico psiquiátrico de CID 10 F 70.1 (retardo mental leve) e CID 10 F
31 (transtorno afetivo bipolar).
Asseveram, que a interditada se nega a receber a equipe de assistência social em sua residência. Descrevem que ofertaram a Fátima vaga para
participação junto ao serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos familiares e receberam resposta negativa.
Novo relatório social elaborado pelo Creas, datado em maio de 2019 (fls. 76/77), o qual aponta que a curadora da interditada, Maria do Carmo de
Carvalho, não assume as responsabilidades inerentes a função, persistindo assim, sua situação de vulnerabilidade.
Verifica-se, por meio dos relatórios juntados em fls. 110/111, que quanto à questão da casa em que a família residia (herança familiar), já houve
acordo, com a consequente mudança dos mesmos para local mais seguro e de melhor estrutura, bem como a Defensoria Pública atua para a
remoção da atual curadora da interditada.
Novo despacho exarado no ID n.º 31922365, determinando expedição de ofício a Secretaria de Saúde desta urbe para que fossem
providenciadas estratégias concretas de atendimento à família, com avaliação e diagnósticos dos membros, prescrição de tratamentos e
medicamentos, se for o caso, e encaminhamento para terapias e grupos de apoio.
Em resposta, juntada ao ID n.º 32056827, a Secretaria de Saúde encaminhou relatório socioassistencial elaborado pelo Creas, datado de
novembro do corrente ano, descrevendo que o acompanhamento da família da interditada está suspenso, em virtude da recusa da interditada.
Destacaram, por fim, que a interditada sempre exerceu atos de sua vida por conta própria, não aceitando que seus familiares realizem qualquer
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interferência.
Considerando os elementos informativos colhidos, foi ajuizada Ação Civil Pública em face do município de Piracuruca, protocolada no Juízo em
08/12/2020, gerando o processo n.º 0800926-65.2020.8.18.0067, cuja inicial e comprovante de ajuizamento se encontram juntados ao ID n.º
32186156.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o objeto do presente procedimento se encontra esgotado com a impetração de demanda judicial
supramencionada. Não mais existindo justificativa para a contiguidade do presente Procedimento Administrativo, o arquivamento é 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, § 1.º, da Resolução n.º 174/2017, determino a cientificação dos noticiantes.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 10 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14805
PORTARIA Nº 013/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 em seu art. 8º, inc. II dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas;
que a Notícia de Fato n. 005.2020. SIMP 000001.361.2020 informa que a avenida do Povoado Lagoa Seca foi pavimentada há cerca de 5 (cinco)
anos, possuindo constante trânsito de veículos e motocicletas em alta velocidade, ausente sinalização para inibir a prática, tal como um
"quebra-molas";
que se faz cabível a atuação ministerial ante o interesse público envolvido, notadamente da comunidade do Povoado Lagoa Seca, visando
fiscalizar e acompanhar a instalação de sinalização de trânsito no local citado.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
<>Certifique-se acerca da confirmação de recebimento e apresentação de resposta ao Ofício nº 2049/2020. Não havendo, realize-se a confecção
e envio de novo ofício ao DETRAN-PI, por sua PGE, solicitando que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca do noticiado, bem
como quais medidas estão ou serão adotadas para solucionar a demanda. CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO
formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe. Realize-se inspeção na avenida
citada, buscando identificar a situação noticiada, lavrando-se relatório e registros fotográficos. Solicite-se ao Município de Santana do Piauí que
informe, no prazo de 10 (dez) dias, se possui interesse na lavratura de Termo de Ajustamento de Conduta visando a instalação de sinalização de
trânsito na avenida do Povoado Lagoa Seca. Nomeia-se como secretária do presente ICP, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA,
servidora do MP/PI; Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os
ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 06 de novembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA QUANTO AO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 040.2020 SIMP nº 000224.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de
Sussuapara/PI.
Expediu-se a Recomendações 49.2020 ao Prefeito de Sussuapara, o Sr. Edvardo Antônio da Rocha para que adotasse todas as providências no
sentido de não exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em resposta a solicitação, o município informou o acatamento da recomendação, bem como que obedeceu ao limite de pessoal até o segundo
quadrimestre de 2020 em 49,73%, ficando abaixo do limite prudencial de 51,30% estabelecido pela LRF, encaminhando relatório do TCE/PI,
dando, pois, resolutividade ao objeto, cópia em anexo.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos
probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
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
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qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
No caso em apreço, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos
palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,§2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Picos/PI, 14 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14806
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000216-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE ARRAIAL
Aos 04 de março de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE ARRAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.026/0001-68, com sede na Avenida Cândido Muniz, 213, Centro, CEP 64.480-000, Arraial, representado neste ato pelo seu Secretário da
Administração, JOSÉ BALDUÍNO MADEIRA, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF c/c 5º, §
6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP nº 000216-101/2019, firmaram o presente
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; (art. 127, da
Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a garantia dos mesmos, bem como promover
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO 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 a existência do ICP nº 210-101/2019, que tem por objeto averiguar a existência de irregularidades nas condições de
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações públicas do MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual sobre o objeto do procedimento, definindo os prazos
para a realização de todas as medidas necessárias para a garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas
edificações que funcionam órgãos da administração pública municipal de Floriano, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário compromete-se elaborar, em até 30 dias, projeto arquitetônico, nos termos das Leis nºs. 7.853/89, 10.098/00,
13.146/15 e normas da ABNT 9050/2015 (versa sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e ABNT
16537:2016 (versa sobre sinalização tátil no piso), visando tornar os logradouros e prédios coletivos públicos municipais acessíveis às Pessoas
com Necessidades Especiais;
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário compromete-se apresentar ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, relação nominal de todos os prédios
coletivos públicos municipais próprios e locados, bem como o cronograma de execução das obras de acessibilidade em todas as edificações que
funcionam órgãos da administração pública municipal, para fins de fiscalização e acompanhamento do cumprimento do TAC;
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PARÁGRAFO ÚNICO: O Compromissário compromete-se a locar somente edificações que atendam as condições de acessibilidade, salvo
comprovada necessidade da edificação para atender imediato interesse público, com a cientificação do Ministério Público;
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário compromete-se, no prazo de 120 dias, a contar da assinatura do presente termo, a concluir a execução das
obras previstas no projeto arquitetônico previsto na Cláusula 1ª, com a realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias
para a garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as edificações que funcionam órgãos da
administração pública do Município compromissário,
CLÁUSULA 4ª: Este termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões relativas à
proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos à questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA 5ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Município
compromissário a tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 6ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas às edificações de órgãos municipais, bem como
acompanhar e fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, o cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA 7ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, pessoalmente,
bem como o Município compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das
medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985
c/c o art. 814 do NCPC.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 8ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte
para análise;
CLÁUSULA 9ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da Justiça
e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
____________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
______________________________
José Balduíno Madeira
Secretário Municipal da Administração de Arraial
TESTEMUNHAS:
__________________________
Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira
Secretária Municipal da Educação de Arraial
PORTARIA Nº 153/2020
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar irregularidades na prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, decorrente da prestação de serviços de
transporte clandestinos por pessoas que, em tese, não pagam impostos e não são autorizadas nem fiscalizadas pelo Poder Público,
sem prejuízo de serem tomadas medidas extrajudiciais e judiciais, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
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, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n°
8.625/93, 36, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que na condição de tutor dos princípios regentes da administração pública enumerados no caput do art. 37, da Constituição
Federal, 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, nos termos do art. 175, da Constituição Federal, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos;
CONSIDERANDO a edição da Lei Municipal nº 994, de 26 de setembro de 2019, que instituiu normas para coibir a atividade econômica que
consista no transporte clandestino e/ou irregular de passageiros, no âmbito do Município de Floriano, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que, nos termos da sobredita lei, a Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito é responsável pela fiscalização e
pela aplicação das sanções administrativas cabíveis ao responsável pelo transporte clandestino ou irregular de passageiros;
CONSIDERANDO que foi instaurada, no âmbito desta Promotoria de Justiça, Notícia de Fato com o escopo de averiguar irregularidades na
prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, decorrente da prestação de serviços de transporte clandestinos por pessoas que, em
tese, não pagam impostos e não são autorizadas nem fiscalizadas pelo Poder Público, sem prejuízo de serem tomadas medidas extrajudiciais e
judiciais, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, a qual encontra-se com o prazo de tramitação vencido;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, da Res. nº 174/2017, do CNMP, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo de tramitação, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 4º, da Res. nº 23/2007, também do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
para complementação de informações, antes da instauração do inquérito civil,
RESOLVE:
com fundamento nos 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n° 8.625/93, 36,
IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP e demais legislação
pertinente, converter a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, cujo objeto é averiguar irregularidades na
prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, decorrente da prestação de serviços de transporte clandestinos por
pessoas que, em tese, não pagam impostos e não são autorizadas nem fiscalizadas pelo Poder Público, sem prejuízo de serem
tomadas medidas extrajudiciais e judiciais, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as
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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, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI,
CACOP/MPPI e ao PROCON/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em
caso de motivo justificável, consoante art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 15 de dezembro de 2020.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 154/2020
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar conduta omissiva do município de Floriano, consistente em não proceder a pavimentação de trecho da rua 7 de
setembro, fato que vem prejudicando a saúde dos moradores e transeuntes, principalmente em contexto de pandemia, sem prejuízo de
serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
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, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n°
8.625/93, 36, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que na condição de tutor dos princípios regentes da administração pública enumerados no caput do art. 37, da Constituição
Federal, 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 e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que foi instaurada, no âmbito desta Promotoria de Justiça, Notícia de Fato com o escopo de averiguar conduta omissiva do
município de Floriano, consistente em não proceder a pavimentação de trecho da rua 7 de setembro, fato que vem prejudicando a saúde dos
moradores e transeuntes, principalmente em contexto de pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis
no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, a qual encontra-se com o prazo de tramitação vencido;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, da Res. nº 174/2017, do CNMP, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo de tramitação, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 4º, da Res. nº 23/2007, também do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
para complementação de informações, antes da instauração do inquérito civil,
RESOLVE:
com fundamento nos 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n° 8.625/93, 36,
IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP e demais legislação
pertinente, converter a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, cujo objeto é averiguar conduta omissiva do
município de Floriano, consistente em não proceder a pavimentação de trecho da rua 7 de setembro, fato que vem prejudicando a
saúde dos moradores e transeuntes, principalmente em contexto de pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, 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, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI,
CACOP/MPPI e ao CAODS/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em
caso de motivo justificável, consoante art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 15 de dezembro de 2020.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000242-269/2017, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP Nº 000242-269/2017
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURAR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. FIRMAÇÃO DE TAC.ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público, por sua
própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses
difusos e coletivos. 2. Os continuos, constantes e corriqueiros danos praticados, durante décadas, contra o patrimônio público levaram o
constituinte a erigir um conjunto de princípios e de regras capazes, não só de dificultar os ataques ao erário público, mas em dotar a sociedade
de instrumentos para, em ocorrendo aqueles, reparar e coibi-los, punindo o agente infrator. 3. A fim de materializar o dispositivo constitucional
previsto no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos
casos de improbidade no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, com destaque
para o seu art. 4º, o qual assevera que os agentes públicos, como é o caso do prefeito de São José do Peixe, são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 4. O termo de
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ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão explicitar as
obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto, com cláusula
penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Inteligência da Súmula nº 02,
do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.)
DESPACHO/DECISÃO
Cls.
Trata-se de procedimento oriundo da Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí, desativada e agregada à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano,
conforme Resolução n° 02/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí.
Compulsando os autos, verifica-se que a noticia de fato foi convertida em Inquérito Civil Público, cujo objeto é averiguar denúncia sigilosa
apresentada em face dos Senhores Valdemar Santos Barros e Lindon Átila Lira de Carvalho, prefeito e vice-prefeito do Município de São José do
Peixe, respectivamente, tendo em vista a possível contratação irregular de combustivel junto a empresa, POSTO PASSAGEM DA CONOA LTDA,
de propriedade do Sr. Lindon Átila Lira de Carvalho.
A fim de dar prosseguimento ao feito, foi determinada a expedição de ofício ao Município de São José do Peixe, requisitando a quantidade de
postos de combustiveis instalados e em funcionamento naquela localidade, com ou sem autorização, bem como a cópia dos contratos
administrativos para aquisição e fornecimento de combustivel referente aos exercícios de 2017 e 2018, oportunidade em que, após devidamente
oficiado, o Município de São José do Peixe informou que na localidade há apenas um posto de combustivel, qual seja, o Posto Passagem da
Canoa LTDA; que o outro possível fornecedor encontra-se estabelecido há 120 km de distância da sede da administração municipal (posto da
cidade de Floriano), de forma que não parece ser vantajoso para o poder público promover um certame - no qual uma possível oferta de
fornecimento por preço inferior feita por proponente estabelecido tão distante e, se aceita, anule com a despesa que acarretará para se deslocar
o veículo a ser abastecido em local tão recuado; ademais, o Município apresentou os contratos referentes ao exercício 2017/2018, bem como os
demais documentos pertinentes ao pleito.
Na sequência, foi designada audiência com o Prefeito de São José do Peixe, oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que é prefeito do
município de São José do Peixe no terceiro mandato; Que o município possui contrato para o fornecimento de combustiveis para a frota
municipal; Que a empresa contratada é o "POSTO DA PASSAGEM DA CANOA"; Que o sócio proprietário da empresa é o atual vice-prefeito
Lindon Atila Lira de Carvalho; Que a empresa referida foi contratada através de processo licitatório; Que a empresa contratada é a única existente
no município na venda e fornecimento de combustiveis; Que a empresa de fornecimento de combustiveis mais próxima da sede do município
dista cerca de 34 km, município de São Francisco do Piauí, também do mesmo proprietário do Posto Passagem da Canoa; Que a contratação
ocorreu mediante processo licitatório, na modalidade pregão presencial em dois lotes, tendo como empresas ganhadoras Posto Passagem da
Canoa, lote I, e a empresa Posto Carvalho, lote II; Que a empresa Posto Carvalho é a responsável pelo fornecimento de combustivel para os
veículos em trânsito na cidade de Teresina; Que somente participou do certame a empresa sediada no município; Que a denúncia que serviu de
base ao presente procedimento foi formalizada para o Tribunal de Contas, tendo este órgão apensado a denúncia aos autos da prestação de
contas do exercício de 2017, não havendo, até o momento, julgamento; Que os gastos com combustiveis é na ordem de R$30.000,00,
mensalmente, no Posto Passagem da Canoa, e R$ 5.000,00 no Posto Carvalho, Teresina; Que o município realizou o contrato com a empresa
referida após parecer da assessoria jurídica do município; Que o município possui comissão permanente de licitação; Que a CPL é composta por
servidores efetivos e comissionados; Que o presidente é servidor efetivo; Que na sede do município de São José do Peixe possui um novo posto
de fornecimento de combustivel em construção; Que o município está disposto a realizar todas as ações necessárias para a regularização de
todo e qualquer processo licitatório, caso seja detectada violação da legislação; Que os preços dos combustiveis fornecidos pela empresa
contratada estão conforme o preço de mercado; Que o contrato de fornecimento de combustiveis atende aos interesses do erário; Que a
contratação de uma empresa de fornecimento de combustiveis, com sede fora domunicípio,
torna-se mais oneroso para o município." Após as manifestações, o representante do Ministério Público determinou o encerramento dos trabalhos
e concluída a audiência.
Após, considerando os pareceres do TCE/PI e do MP de Contas, que concluíram que o contrato administrativo firmado com a empresa Posto
Passagem da Canoa LTDA padece de ilegalidade, tendo em vista a ausência e comprovação da alegação de inviabilidade de competição, o que,
em tese, justificaria a inexigibilidade, foi determinada a expedição de Recomendação Administrativa ao Município de São José do Peixe, na
pessoa do prefeito, para que determinasse a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a contratação de
empresa, cujo objeto é o fornecimento de combustiveis, lubrificante e gás liquefeito de petróleo - GLP, para veículos e motores pertencentes à
Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São José do Peixe, após prévio procedimento licitatório, observando os ditames da lei, sob pena
de configuração da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos dalei.
Após devidamente notificado, o Município de São José do Peixe apresentou, intempestivamente, manifestação escrita ao teor da recomendação
administrativa expedida por esta Promotoria, alegando, em suma, que na hipótese em apreço, se existente no Município apenas um único
fornecedor autorizado, segundo as normas impessoais vigente, a comercializar combustiveis para veículos automotores; se outro possível
fornecedor, igualmente credenciado, encontra-se estabelecido tão distante, no caso por mais de 120 km da sede da Administração Municipal
(posto na cidade de Floriano), não parece ser vantajoso para o poder público promover um certamente - no qual uma possível oferta de
fornecimento por preço inferior feita por proponente estabelecido tão distante e, se aceita, anule com a despesa que acarretará para de deslocar
o veículo a ser abastecido em local tão recuado - o sentido de escolha mais conveniente, e até mesmo econômica, a ser feita pelaadministração.
Após juntada da manifestação escrita à recomendação administrativa expedida, foi determinada a realização de nova audiência com o Município
de São José do Peixe, oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que recebeu a recomendação contida nos autos; Que apresentou
manifestação sobre os termos da recomendação; Que não atendeu aos termos da recomendação por entender pela ausência de irregularidade
na contratação da empresa Posto Passagem da Canoa; Que foi instalado um novo posto de combustiveis no município, mas não está sabendo
sobre sua regularidade; Que a contratação do Posto Canoa atende aos ditames da lei de licitações; Que a contratação da empresa por
inexigibilidade de licitação atende aos requisitos legais, pois é o único posto existente no município, com preço dentro do valor de mercado; Que,
com a instalação do novo posto de combustiveis no município, o município, no momento da contratação de empresa fornecedora de
combustiveis, vai realizar o competente processo de licitação." Após as manifestações, o representante do Ministério Público determinou o
encerramento dos trabalhos e concluída aaudiência.
Na sequência, considerando que o objeto investigado encontrava-se sendo analisado pelo TCE/PI, foi determinado o aguardo do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a fim de aguardar a deliberação do TCE acerca do objeto, para, posteriormente, deliberar sobre os rumos do
procedimento.
Após o transcurso do prazo referido acima, foi juntado ao autos o voto do relator conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros,Processo nº
TC/017937/2017.20.01.2020, consistente, em suma, na concordância com o parecer do MP de Contas pela procedência da denúncia, com a
aplicação de multa no valor de 300 UFR/PI ao Prefeito Municipal, Sr. Valdemar dos Santos Barros.
Na sequência, e a fim de dar prosseguimento ao feito, foi determinada a realização de audiência virtual com o Município de São José do Peixe,
oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que recebeu a recomendação contida nos autos; Que apresentou manifestação sobre os termos da
recomendação; Que não atendeu os termos da recomendação por entender ausência de irregularidade na contratação da empresa Posto
Passagem da Canoa; Que foi instalado um novo posto de combustiveis no município, mas não está sabendo sobre a sua regularidade; Que a
contratação do Posto Canoa atende aos ditames da lei de licitações; Que a contratação da empresa por inexigibilidade de licitação atende aos
requisitos legais, pois o único posto existente no município, com preço dentro do valor de mercado; Que, com a instalação do novo posto de
combustiveis no município, o município, no momento da contratação de empresa fornecedora de combustiveis, vai realizar o competente
processo de licitação."
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Após as declarações, o Ministério Público, entendendo possível uma solução consensual para o objeto do procedimento, apresentou ao
notificado proposta de assinatura de TAC, cuja obrigação consiste no compromisso de realizar todas as medidas técnicas a administrativas
necessárias para garantir a observância de todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações nos contratos celebrados com o município e
as empresas fornecedoras de combustiveis para os veículos a serviço do município, o que foi aceito pelo representante do município. Após a
manifestação de aceite do prefeito com a celebração do TAC, foi determinado o envio da minuta do TAC ao município, para fins de conhecimento
e assinatura. Finalmente, o prefeito agradeceu o apoio do MP. Após, em nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e concluída a
audiência.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos ecoletivos.
No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios que regem a Administração Pública, enumerados no caput dos arts.
37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estado, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao
interesse público, razão pela qual indeclinável a legitimidade deste Órgão Ministerial para investigar os fatos alegados pelo Representante.
Não é demais ressaltar, inclusive, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, através de seu Enunciado Sumular nº 329, pacificou o
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.
Assim, estabelece-se, pela primeira vez na história constitucional brasileira, art. 37, caput, que "a Administração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". O § 4º expressa que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão do
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penalcabível."
A fim de materializar o dispositivo constitucional previsto no § 4º supra, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos, nos casos de improbidade no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional, com destaque para o seu art. 4º, o qual assevera que os agentes públicos, como é o caso do prefeito de São José do Peixe, são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade no trato dos assuntos que lhe
sãoafetos.
A propósito, o artigo 10, caput, da Lei nº 8.924/92, preceitua que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-losindevidamente.
Dito e posto e a bem da verdade, o cerne do presente procedimento consiste em averiguar a ocorrência de irregularidades no contrato celebrado
entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE e a Empresa POSTO PASSAGEM DA CANOA LTDA, cujo objeto é a aquisição de combustiveis
para os veículos integrantes do patrimônio público municipal e locados a serviços domunicípio.
Para a prática de ato de improbidade, faz-se necessário, além da conduta, a presença de elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na
culpa, senãovejamos:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONDUTA PERPETRADA PELO PREFEITO E SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA
PERPETRADA PELOS REQUERIDOS/PARTICULARES. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E
DAS PENAS OBSERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1-Para a
configuração de qualquer ato de improbidade administrativa é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no
dolo ou culpa, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11º da Lei nº 8.429/1992, ainda que de forma genérica e culposa na hipótese de
lesão ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. O elemento subjetivo é imprescindível para a punição porque a
finalidade da Lei deImprobidade Administrativa é punir o administrador público desonesto, que age com má-fé e não o inábil. 2- O STJ
pacificou o entendimento de que o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração de dolo, o
qual, contudo, não necessita ser específico, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. 3- Comprovadas
a consciência e a intenção dos requeridos (Prefeito e Secretário de Administração) de promoverem a contratação irregular de particular para a
prestação de serviços públicos, pois as provas produzidas nos autos demonstraram que a Prefeitura de Cachoeira de Goiás, por intermédio do
Prefeito e do Secretário de Administração, anuiu com que terceiro fosse 'contratado' para prestar serviços de limpeza naquela Municipalidade,
todavia, quem efetivamente prestou tais serviços foi o irmão deste terceiro, sendo, portanto fraudulenta, em afronta aos princípios que regem a
Administração Pública, em especial o da legalidade, o da impessoalidade e o da moralidade. 4- Em relação aos demais requeridos/particulares,
verifica-se que são pessoas muito simples, hipossuficientes e humildes, sendo, portanto, perfeitamente aceitável a tese de que não sabiam da
irregularidade da contratação, notadamente por serem desconhecedores da legislação. Assim, não evidenciado dolo (ausência de ação de forma
consciente e propositada), na conduta dos requeridos/particulares, merece ser reformada a sentença neste ponto, para julgar improcedentes os
pedidos iniciais em relação a eles. 5- Os requeridos (Prefeito e Secretário de Administração) tinham pleno conhecimento dos fatos e das pessoas
envolvidas na contratação fraudulenta em debate. Logo, diante de tais provas, entendo que razão não assiste aos apelantes, considerando que,
de fato, tinham ciência da prática ilegal que onerou os cofres públicos e ofendeu aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade, estes inerentes às instituições. 6- Em sua parte dispositiva a sentença mencionou individualmente quais as condutas geradoras do ato
ímprobo, bem como aplicou as penalidades correspondentes. Logo, não há que se falar em ausência de individualização das condutas,
tampouco, das penas. Lado outro, entendo que as penalidades aplicadas aos requeridos tangente a suspensão dos direitos políticos e a proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, revelam-se desproporcionais, desarrazoadas e severas, incompativeis com as condutas
perpetradas, em que pese reprováveis e ilegais, merecendo, portanto, serem afastadas, remanescendo tão somente o pagamento da multa civil
nos moldes em que fixado na sentença. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Desse modo, considerando a vasta documentação contida nos autos, foi proposta a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
o qual foi aceito sem vícios de consentimento, ficando o Compromissário, em suma, obrigado a realizar todas as medidastécnicas a
administrativas necessárias para garantir a observância de todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações nos contratos celebrados com
o município e as empresas fornecedoras de combustiveis para os veículos a serviço do município, o que foi aceito pelo representante do
município.
A bem da verdade, o compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal encontra- se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública,
faculta a este Órgão Ministerial a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, o qual, repisa-se, revelou-se como instrumento de redução de
litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é
incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visãocontemporânea.
Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
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direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de titulo executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelocompromissário.
Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 6º, § 1º, da Lei Federal nº 7.853/89 e 10, §§
1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Município de São José do Peixe, na pessoa de seu representante legal, e,
através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo,
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Floriano, 16 de dezembro de 2020
José de Arimatea Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000252-101/2019
Aos 01 de dezembro de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNP.I n°
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 12Promotoria de Justiça de Floriano, José de Admatéa Dourado
Leão, doravante denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, CNPJ n2 06.554.000/0001-10, com
sede na Praça Governador Helvídio Nunes, 405, Centro, São José do Peixe, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. VALDEMAR DOS
SANTOS BARROS, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF c/c 52, § 62, da Lei n27,347/85, e o
objeto do Inquérito Civil Público n2000252-101/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, como meio consensual
de solução do objeto do procedimento referido, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; (art. 127, caput,
da Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que incumbe, constitucionalmente, ao Ministério Público as funções de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, inclusive, o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as
necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações; (art. 225, da Constituição Federal e art. 237, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à extinção do
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a sua promoção, proteção e
recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e epidemiológica; (art. 196, da Constituição Federal e art.
203, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde — SUS compete, constitucionalmente, além de outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, participando de forma supletiva do controle do meio ambiente e das
ações de saneamento básico; (art. 200, II, da Constituição Federal e art. 207, IV, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema Único de Saúde — SUS compete, dentre outros, executar serviços de vigilância
epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador; (art. 18, IV, "a", "b", "c", "d" e
"e", da Lei nº 8.080/90)
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 1.283/50 estabeleceu a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário,
de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados,
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 7.889/89, a prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
de que trata a Lei n21.283/50, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 9.013/17, ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos de
abelhas e seus derivados, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 5.517/68, são atividades privativas do médico-veterinário a inspeção e a
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado,
fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite, peixe,
ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos
locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouros e abatedouros é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a
sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de licenciamento do órgão ambiental competente, nos termos do art.
22, caput, e § 1º, da Resolução do CONAMA n2237/97;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção da sua vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; (art. 62, I, do Código de Defesa do Consumidor)
CONSIDERANDO que constitui ato de Improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, a conduta de
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retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (art. 11, II, da Lei n2 8.429/92)
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos
52e 62da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a realização
de várias ações para adequar o Matadouro Público Municipal de São José do Peixe às normas sanitárias e ambientais, conforme as cláusulas
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a realizar a imediata limpeza da área do matadouro e adjacências, com a
retirada dos resíduos sólidos e material orgânico;
CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPROMISSÁRIO se compromete, no prazo de 90 (noventa) dias, a equipar, adequadamente, o Matadouro
Público com: a) abastecimento de água; b) piso integro, impermeável e lavável; c) paredes, portas e janelas pintadas de tinta lavável e em bom
estado de conservação; d) equipamentos adequados e suficientes para o manuseio; e) boa ventilação e iluminação; f) procedimentos de
higienização após cada matança, substituindo os ganchos de ferro por material inox, evitando o acesso de animais domésticos no local, inclusive,
disponibilizando contêineres com tampa para o acondicionamento dos resíduos sólidos, o qual deve ser encaminhado ao destino final adequado
para evitar acúmulo no local; g) vasos sanitários dotados de tampa, chuveiro, inclusive, lavatórios dotados de material de limpeza e higienização
das mãos; e h) adequar o transporte de carne, de forma que seja realizado através de um baú, com ganchos de inox;
CLÁUSULA TERCEIRA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a contratar, no prazo de 90 (noventa) dias, médico-veterinário, registrado no
CRMV-PI, para que promova, permanentemente, inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico do
estabelecimento, conforme exigência da Lei Federal nº 5.517/68;
CLÁUSULA QUARTA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Licenciamento Ambiental, junto
ao órgão competente, com todos os documentos arrolados no termo de referência;
CLÁUSULA QUINTA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de lei, junto ao Poder
Legislativo, dispondo sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal — SIM e os procedimentos de inspeção sanitária em
estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências;
CLÁUSULA SEXTA: Este termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões
relativas à proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos às questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA SÉTIMA: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer
órgão incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos dos consumidores, caso haja violação por ação ou omissão
dos Compromissados a tais interesses/direitos;
CLÁUSULA OITAVA: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo os compromissados por tal obrigação, sem prejuízo
das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma
estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA NONA: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA DÉCIMA: O Ministério Público do Piauí publicará, este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 59, § 69, da lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva,
consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
Compromitente
____________________________________________
Valdemar dos Santos Barros
Prefeito do Município de Francisco Ayres
______________________________________
Dr. Astrobraldo Ferreira Costa
Advogado (OAB 2193/PI)
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000242-269/2017, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP Nº 000242-269/2017
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURAR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. FIRMAÇÃO DE TAC.ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público, por sua
própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses
difusos e coletivos. 2. Os continuos, constantes e corriqueiros danos praticados, durante décadas, contra o patrimônio público levaram o
constituinte a erigir um conjunto de princípios e de regras capazes, não só de dificultar os ataques ao erário público, mas em dotar a sociedade
de instrumentos para, em ocorrendo aqueles, reparar e coibi-los, punindo o agente infrator. 3. A fim de materializar o dispositivo constitucional
previsto no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos
casos de improbidade no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, com destaque
para o seu art. 4º, o qual assevera que os agentes públicos, como é o caso do prefeito de São José do Peixe, são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 4. O termo de
ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão explicitar as
obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto, com cláusula
penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Inteligência da Súmula nº 02,
do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.)
DESPACHO/DECISÃO
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Cls.
Trata-se de procedimento oriundo da Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí, desativada e agregada à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano,
conforme Resolução n° 02/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí.
Compulsando os autos, verifica-se que a noticia de fato foi convertida em Inquérito Civil Público, cujo objeto é averiguar denúncia sigilosa
apresentada em face dos Senhores Valdemar Santos Barros e Lindon Átila Lira de Carvalho, prefeito e vice-prefeito do Município de São José do
Peixe, respectivamente, tendo em vista a possível contratação irregular de combustivel junto a empresa, POSTO PASSAGEM DA CONOA LTDA,
de propriedade do Sr. Lindon Átila Lira de Carvalho.
A fim de dar prosseguimento ao feito, foi determinada a expedição de ofício ao Município de São José do Peixe, requisitando a quantidade de
postos de combustiveis instalados e em funcionamento naquela localidade, com ou sem autorização, bem como a cópia dos contratos
administrativos para aquisição e fornecimento de combustivel referente aos exercícios de 2017 e 2018, oportunidade em que, após devidamente
oficiado, o Município de São José do Peixe informou que na localidade há apenas um posto de combustivel, qual seja, o Posto Passagem da
Canoa LTDA; que o outro possível fornecedor encontra-se estabelecido há 120 km de distância da sede da administração municipal (posto da
cidade de Floriano), de forma que não parece ser vantajoso para o poder público promover um certame - no qual uma possível oferta de
fornecimento por preço inferior feita por proponente estabelecido tão distante e, se aceita, anule com a despesa que acarretará para se deslocar
o veículo a ser abastecido em local tão recuado; ademais, o Município apresentou os contratos referentes ao exercício 2017/2018, bem como os
demais documentos pertinentes ao pleito.
Na sequência, foi designada audiência com o Prefeito de São José do Peixe, oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que é prefeito do
município de São José do Peixe no terceiro mandato; Que o município possui contrato para o fornecimento de combustiveis para a frota
municipal; Que a empresa contratada é o "POSTO DA PASSAGEM DA CANOA"; Que o sócio proprietário da empresa é o atual vice-prefeito
Lindon Atila Lira de Carvalho; Que a empresa referida foi contratada através de processo licitatório; Que a empresa contratada é a única existente
no município na venda e fornecimento de combustiveis; Que a empresa de fornecimento de combustiveis mais próxima da sede do município
dista cerca de 34 km, município de São Francisco do Piauí, também do mesmo proprietário do Posto Passagem da Canoa; Que a contratação
ocorreu mediante processo licitatório, na modalidade pregão presencial em dois lotes, tendo como empresas ganhadoras Posto Passagem da
Canoa, lote I, e a empresa Posto Carvalho, lote II; Que a empresa Posto Carvalho é a responsável pelo fornecimento de combustivel para os
veículos em trânsito na cidade de Teresina; Que somente participou do certame a empresa sediada no município; Que a denúncia que serviu de
base ao presente procedimento foi formalizada para o Tribunal de Contas, tendo este órgão apensado a denúncia aos autos da prestação de
contas do exercício de 2017, não havendo, até o momento, julgamento; Que os gastos com combustiveis é na ordem de R$30.000,00,
mensalmente, no Posto Passagem da Canoa, e R$ 5.000,00 no Posto Carvalho, Teresina; Que o município realizou o contrato com a empresa
referida após parecer da assessoria jurídica do município; Que o município possui comissão permanente de licitação; Que a CPL é composta por
servidores efetivos e comissionados; Que o presidente é servidor efetivo; Que na sede do município de São José do Peixe possui um novo posto
de fornecimento de combustivel em construção; Que o município está disposto a realizar todas as ações necessárias para a regularização de
todo e qualquer processo licitatório, caso seja detectada violação da legislação; Que os preços dos combustiveis fornecidos pela empresa
contratada estão conforme o preço de mercado; Que o contrato de fornecimento de combustiveis atende aos interesses do erário; Que a
contratação de uma empresa de fornecimento de combustiveis, com sede fora domunicípio,
torna-se mais oneroso para o município." Após as manifestações, o representante do Ministério Público determinou o encerramento dos trabalhos
e concluída a audiência.
Após, considerando os pareceres do TCE/PI e do MP de Contas, que concluíram que o contrato administrativo firmado com a empresa Posto
Passagem da Canoa LTDA padece de ilegalidade, tendo em vista a ausência e comprovação da alegação de inviabilidade de competição, o que,
em tese, justificaria a inexigibilidade, foi determinada a expedição de Recomendação Administrativa ao Município de São José do Peixe, na
pessoa do prefeito, para que determinasse a realização de todas as medidas técnicas e administrativas para regularizar a contratação de
empresa, cujo objeto é o fornecimento de combustiveis, lubrificante e gás liquefeito de petróleo - GLP, para veículos e motores pertencentes à
Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São José do Peixe, após prévio procedimento licitatório, observando os ditames da lei, sob pena
de configuração da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos dalei.
Após devidamente notificado, o Município de São José do Peixe apresentou, intempestivamente, manifestação escrita ao teor da recomendação
administrativa expedida por esta Promotoria, alegando, em suma, que na hipótese em apreço, se existente no Município apenas um único
fornecedor autorizado, segundo as normas impessoais vigente, a comercializar combustiveis para veículos automotores; se outro possível
fornecedor, igualmente credenciado, encontra-se estabelecido tão distante, no caso por mais de 120 km da sede da Administração Municipal
(posto na cidade de Floriano), não parece ser vantajoso para o poder público promover um certamente - no qual uma possível oferta de
fornecimento por preço inferior feita por proponente estabelecido tão distante e, se aceita, anule com a despesa que acarretará para de deslocar
o veículo a ser abastecido em local tão recuado - o sentido de escolha mais conveniente, e até mesmo econômica, a ser feita pelaadministração.
Após juntada da manifestação escrita à recomendação administrativa expedida, foi determinada a realização de nova audiência com o Município
de São José do Peixe, oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que recebeu a recomendação contida nos autos; Que apresentou
manifestação sobre os termos da recomendação; Que não atendeu aos termos da recomendação por entender pela ausência de irregularidade
na contratação da empresa Posto Passagem da Canoa; Que foi instalado um novo posto de combustiveis no município, mas não está sabendo
sobre sua regularidade; Que a contratação do Posto Canoa atende aos ditames da lei de licitações; Que a contratação da empresa por
inexigibilidade de licitação atende aos requisitos legais, pois é o único posto existente no município, com preço dentro do valor de mercado; Que,
com a instalação do novo posto de combustiveis no município, o município, no momento da contratação de empresa fornecedora de
combustiveis, vai realizar o competente processo de licitação." Após as manifestações, o representante do Ministério Público determinou o
encerramento dos trabalhos e concluída aaudiência.
Na sequência, considerando que o objeto investigado encontrava-se sendo analisado pelo TCE/PI, foi determinado o aguardo do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a fim de aguardar a deliberação do TCE acerca do objeto, para, posteriormente, deliberar sobre os rumos do
procedimento.
Após o transcurso do prazo referido acima, foi juntado ao autos o voto do relator conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros,Processo nº
TC/017937/2017.20.01.2020, consistente, em suma, na concordância com o parecer do MP de Contas pela procedência da denúncia, com a
aplicação de multa no valor de 300 UFR/PI ao Prefeito Municipal, Sr. Valdemar dos Santos Barros.
Na sequência, e a fim de dar prosseguimento ao feito, foi determinada a realização de audiência virtual com o Município de São José do Peixe,
oportunidade em que, inquirido, declarou: "Que recebeu a recomendação contida nos autos; Que apresentou manifestação sobre os termos da
recomendação; Que não atendeu os termos da recomendação por entender ausência de irregularidade na contratação da empresa Posto
Passagem da Canoa; Que foi instalado um novo posto de combustiveis no município, mas não está sabendo sobre a sua regularidade; Que a
contratação do Posto Canoa atende aos ditames da lei de licitações; Que a contratação da empresa por inexigibilidade de licitação atende aos
requisitos legais, pois o único posto existente no município, com preço dentro do valor de mercado; Que, com a instalação do novo posto de
combustiveis no município, o município, no momento da contratação de empresa fornecedora de combustiveis, vai realizar o competente
processo de licitação."
Após as declarações, o Ministério Público, entendendo possível uma solução consensual para o objeto do procedimento, apresentou ao
notificado proposta de assinatura de TAC, cuja obrigação consiste no compromisso de realizar todas as medidas técnicas a administrativas
necessárias para garantir a observância de todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações nos contratos celebrados com o município e
as empresas fornecedoras de combustiveis para os veículos a serviço do município, o que foi aceito pelo representante do município. Após a
manifestação de aceite do prefeito com a celebração do TAC, foi determinado o envio da minuta do TAC ao município, para fins de conhecimento
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e assinatura. Finalmente, o prefeito agradeceu o apoio do MP. Após, em nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e concluída a
audiência.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos ecoletivos.
No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios que regem a Administração Pública, enumerados no caput dos arts.
37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estado, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao
interesse público, razão pela qual indeclinável a legitimidade deste Órgão Ministerial para investigar os fatos alegados pelo Representante.
Não é demais ressaltar, inclusive, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, através de seu Enunciado Sumular nº 329, pacificou o
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.
Assim, estabelece-se, pela primeira vez na história constitucional brasileira, art. 37, caput, que "a Administração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". O § 4º expressa que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão do
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penalcabível."
A fim de materializar o dispositivo constitucional previsto no § 4º supra, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos, nos casos de improbidade no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional, com destaque para o seu art. 4º, o qual assevera que os agentes públicos, como é o caso do prefeito de São José do Peixe, são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade no trato dos assuntos que lhe
sãoafetos.
A propósito, o artigo 10, caput, da Lei nº 8.924/92, preceitua que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-losindevidamente.
Dito e posto e a bem da verdade, o cerne do presente procedimento consiste em averiguar a ocorrência de irregularidades no contrato celebrado
entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE e a Empresa POSTO PASSAGEM DA CANOA LTDA, cujo objeto é a aquisição de combustiveis
para os veículos integrantes do patrimônio público municipal e locados a serviços domunicípio.
Para a prática de ato de improbidade, faz-se necessário, além da conduta, a presença de elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na
culpa, senãovejamos:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONDUTA PERPETRADA PELO PREFEITO E SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA
PERPETRADA PELOS REQUERIDOS/PARTICULARES. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E
DAS PENAS OBSERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1-Para a
configuração de qualquer ato de improbidade administrativa é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no
dolo ou culpa, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11º da Lei nº 8.429/1992, ainda que de forma genérica e culposa na hipótese de
lesão ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. O elemento subjetivo é imprescindível para a punição porque a
finalidade da Lei deImprobidade Administrativa é punir o administrador público desonesto, que age com má-fé e não o inábil. 2- O STJ
pacificou o entendimento de que o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração de dolo, o
qual, contudo, não necessita ser específico, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. 3- Comprovadas
a consciência e a intenção dos requeridos (Prefeito e Secretário de Administração) de promoverem a contratação irregular de particular para a
prestação de serviços públicos, pois as provas produzidas nos autos demonstraram que a Prefeitura de Cachoeira de Goiás, por intermédio do
Prefeito e do Secretário de Administração, anuiu com que terceiro fosse 'contratado' para prestar serviços de limpeza naquela Municipalidade,
todavia, quem efetivamente prestou tais serviços foi o irmão deste terceiro, sendo, portanto fraudulenta, em afronta aos princípios que regem a
Administração Pública, em especial o da legalidade, o da impessoalidade e o da moralidade. 4- Em relação aos demais requeridos/particulares,
verifica-se que são pessoas muito simples, hipossuficientes e humildes, sendo, portanto, perfeitamente aceitável a tese de que não sabiam da
irregularidade da contratação, notadamente por serem desconhecedores da legislação. Assim, não evidenciado dolo (ausência de ação de forma
consciente e propositada), na conduta dos requeridos/particulares, merece ser reformada a sentença neste ponto, para julgar improcedentes os
pedidos iniciais em relação a eles. 5- Os requeridos (Prefeito e Secretário de Administração) tinham pleno conhecimento dos fatos e das pessoas
envolvidas na contratação fraudulenta em debate. Logo, diante de tais provas, entendo que razão não assiste aos apelantes, considerando que,
de fato, tinham ciência da prática ilegal que onerou os cofres públicos e ofendeu aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade, estes inerentes às instituições. 6- Em sua parte dispositiva a sentença mencionou individualmente quais as condutas geradoras do ato
ímprobo, bem como aplicou as penalidades correspondentes. Logo, não há que se falar em ausência de individualização das condutas,
tampouco, das penas. Lado outro, entendo que as penalidades aplicadas aos requeridos tangente a suspensão dos direitos políticos e a proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, revelam-se desproporcionais, desarrazoadas e severas, incompativeis com as condutas
perpetradas, em que pese reprováveis e ilegais, merecendo, portanto, serem afastadas, remanescendo tão somente o pagamento da multa civil
nos moldes em que fixado na sentença. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Desse modo, considerando a vasta documentação contida nos autos, foi proposta a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
o qual foi aceito sem vícios de consentimento, ficando o Compromissário, em suma, obrigado a realizar todas as medidastécnicas a
administrativas necessárias para garantir a observância de todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações nos contratos celebrados com
o município e as empresas fornecedoras de combustiveis para os veículos a serviço do município, o que foi aceito pelo representante do
município.
A bem da verdade, o compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal encontra- se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública,
faculta a este Órgão Ministerial a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, o qual, repisa-se, revelou-se como instrumento de redução de
litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é
incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visãocontemporânea.
Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de titulo executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
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do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelocompromissário.
Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 6º, § 1º, da Lei Federal nº 7.853/89 e 10, §§
1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Município de São José do Peixe, na pessoa de seu representante legal, e,
através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo,
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Floriano, 16 de dezembro de 2020
José de Arimatea Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000252-101/2019
Aos 01 de dezembro de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNP.I n°
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 12Promotoria de Justiça de Floriano, José de Admatéa Dourado
Leão, doravante denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, CNPJ n2 06.554.000/0001-10, com
sede na Praça Governador Helvídio Nunes, 405, Centro, São José do Peixe, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. VALDEMAR DOS
SANTOS BARROS, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF c/c 52, § 62, da Lei n27,347/85, e o
objeto do Inquérito Civil Público n2000252-101/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, como meio consensual
de solução do objeto do procedimento referido, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; (art. 127, caput,
da Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que incumbe, constitucionalmente, ao Ministério Público as funções de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, inclusive, o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as
necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações; (art. 225, da Constituição Federal e art. 237, da
Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à extinção do
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a sua promoção, proteção e
recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e epidemiológica; (art. 196, da Constituição Federal e art.
203, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde — SUS compete, constitucionalmente, além de outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, participando de forma supletiva do controle do meio ambiente e das
ações de saneamento básico; (art. 200, II, da Constituição Federal e art. 207, IV, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema Único de Saúde — SUS compete, dentre outros, executar serviços de vigilância
epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador; (art. 18, IV, "a", "b", "c", "d" e
"e", da Lei nº 8.080/90)
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 1.283/50 estabeleceu a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário,
de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados,
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 7.889/89, a prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
de que trata a Lei n21.283/50, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 9.013/17, ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos de
abelhas e seus derivados, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 5.517/68, são atividades privativas do médico-veterinário a inspeção e a
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado,
fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite, peixe,
ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos
locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida em matadouros e abatedouros é considerada efetiva ou potencialmente poluidora, dependendo a
sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de licenciamento do órgão ambiental competente, nos termos do art.
22, caput, e § 1º, da Resolução do CONAMA n2237/97;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção da sua vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; (art. 62, I, do Código de Defesa do Consumidor)
CONSIDERANDO que constitui ato de Improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, a conduta de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (art. 11, II, da Lei n2 8.429/92)
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos
52e 62da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual do objeto do procedimento, definindo a realização
de várias ações para adequar o Matadouro Público Municipal de São José do Peixe às normas sanitárias e ambientais, conforme as cláusulas
abaixo:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a realizar a imediata limpeza da área do matadouro e adjacências, com a
retirada dos resíduos sólidos e material orgânico;
CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPROMISSÁRIO se compromete, no prazo de 90 (noventa) dias, a equipar, adequadamente, o Matadouro
Público com: a) abastecimento de água; b) piso integro, impermeável e lavável; c) paredes, portas e janelas pintadas de tinta lavável e em bom
estado de conservação; d) equipamentos adequados e suficientes para o manuseio; e) boa ventilação e iluminação; f) procedimentos de
higienização após cada matança, substituindo os ganchos de ferro por material inox, evitando o acesso de animais domésticos no local, inclusive,
disponibilizando contêineres com tampa para o acondicionamento dos resíduos sólidos, o qual deve ser encaminhado ao destino final adequado
para evitar acúmulo no local; g) vasos sanitários dotados de tampa, chuveiro, inclusive, lavatórios dotados de material de limpeza e higienização
das mãos; e h) adequar o transporte de carne, de forma que seja realizado através de um baú, com ganchos de inox;
CLÁUSULA TERCEIRA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a contratar, no prazo de 90 (noventa) dias, médico-veterinário, registrado no
CRMV-PI, para que promova, permanentemente, inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico do
estabelecimento, conforme exigência da Lei Federal nº 5.517/68;
CLÁUSULA QUARTA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Licenciamento Ambiental, junto
ao órgão competente, com todos os documentos arrolados no termo de referência;
CLÁUSULA QUINTA: O COMPROMISSÁRIO se compromete a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de lei, junto ao Poder
Legislativo, dispondo sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal — SIM e os procedimentos de inspeção sanitária em
estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências;
CLÁUSULA SEXTA: Este termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões
relativas à proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos às questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA SÉTIMA: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer
órgão incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos dos consumidores, caso haja violação por ação ou omissão
dos Compromissados a tais interesses/direitos;
CLÁUSULA OITAVA: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo os compromissados por tal obrigação, sem prejuízo
das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma
estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA NONA: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA DÉCIMA: O Ministério Público do Piauí publicará, este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 59, § 69, da lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva,
consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
Compromitente
____________________________________________
Valdemar dos Santos Barros
Prefeito do Município de Francisco Ayres
______________________________________
Dr. Astrobraldo Ferreira Costa
Advogado (OAB 2193/PI)
TESTEMUNHAS:
____________________________
EMANUELLE SANTOS CAVALVANTE
CPF: 056.883.903-01
___________________________
ALEXANDRE MADEIRA SAMPAIO
CPF: 040.250.613-84
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000232-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
Aos 18 de novembro de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.000/0001-10, com sede na Praça Governador Helvídio Nunes, 405, Centro, São José do Peixe,/PI, representado neste ato pela Secretária
Municipal de Educação, NOEME COSTA PAIXÃO, brasileira, divorciada, professora, RG nº 1.398.247, SSP/PI, CPF nº 702.183.073-49, residente
e domiciliado no município de São José do Peixe, na Rua João Soares da Silva, nº 746, Centro, doravante denominado COMPROMISSÁRIO,
com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88 c/c 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no
procedimento ICP nº 000232-101/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se
seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
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de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia de
padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de
ensino; devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, o dever do Estado com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos das Resoluções nº 32/2006 e 18/2018, ambas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, devendo ser
atendidos os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano anterior ao do atendimento;
CONSIDERANDO, ainda, que o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do
CAE, e ser programado, de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e
escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por cento) para os demais alunos matriculados em
creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula;
CONSIDERANDO a orientação dada, via Resolução nº 18/2018, do FNDE, aos gestores dos Estados, Municípios, Distrito Federal e das escolas
federais que recebem recursos financeiros de caráter suplementar para a aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, realizem pesquisa de preços mediante a utilização dos seguintes parâmetros: I - Painel de Preços do
"Comprasnet", disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; II - pesquisa publicada em mídia especializada e em
sítios eletrônicos especializados ou de acesso público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente: a) preços da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, disponíveis em https://www.conab.gov.br/infoagro/precos?view=default; b) preços das Centrais Estaduais
de Abastecimento - CEASAs, disponíveis em http://www.ceasa.gov.br/; e c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais; III - pesquisa
com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente sediados no município, mediante solicitação e identificação formal,
desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN, compete ao Nutricionista, vinculado
à entidade executora, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PAE, exercer as seguintes atividades obrigatórias: I) Realizar o
diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica:
educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; II)Estimular a identificação de indivíduos com
necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); III) Planejar,
elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais,
observando: a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos
alimentos; b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e
adequada; c) utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os
alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade; IV) Propor e realizar ações
de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a
direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; V) Elaborar
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; VI) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as
boas práticas higiênico-sanitárias; VII) Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que
ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a
aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais
reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo
FNDE; VIII) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção
local inserindo esses produtos na alimentação escolar; IX) Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para
aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros); X) Orientar e supervisionar as
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da
instituição; XI) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle para UAN; XII) Elaborar o
Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; e XIII) Assessorar o CAE
no que diz respeito à execução técnica do PAE;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais legislação pertinente;
CONSIDERANDO a existência Inquérito Civil Público nº 000232-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades
administrativas no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de São José do Peixe, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º, da Lei nº 7.347/85, 26, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual do objeto do
procedimento, definindo os prazos e as medidas a serem tomadas para sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar da rede municipal de ensino de São José do Peixe/PI, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário reconhece, por este instrumento, a necessidade de revisão da política permanente de acompanhamento e
implementação de uma alimentação escolar adequada, balanceada e saudável para as crianças e adolescentes matriculados na rede pública
municipal de ensino de Arraial, admitindo, igualmente, ser de sua responsabilidade a aquisição dos mantimentos para o fornecimento adequado
de merenda escolar, razão pela qual, com a finalidade de adequar-se às exigências previstas na legislação em vigor, concorda em firmar o
presente ajustamento de conduta e regularizar todo o fornecimento de merenda escolar no município, adequando-o aos ditames dos instrumentos
normativos que tratam do tema, especialmente a Lei Federal nº 11.947/09 e as Resoluções nº 18/2018, 38/2009 e 32/2006, ambas do FNDE, c/c
a Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN;
§1º: Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 11.947/09, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
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rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
§ 2º: O Cardápio de Alimentação Escolar - CAE deve ser elaborado de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades
nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por
cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula.
§ 3º: Os cardápios deverão ser planejados antes do início do ano letivo e apresentados ao respectivo Conselho de Alimentação Escolar - CAE
para sugestões acerca de ajustes necessários.
§ 4º: O Compromissário obriga-se à utilização dos recursos do PNAE, provenientes da União, tão somente para a aquisição de gêneros
alimentícios.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário não fornecerá, salvo em datas comemorativas, nos espaços das escolas municipais, a título de
comercialização ou doação, lanches e bebidas contendo os produtos e/ou preparações, industrializados ou não, que contenham altos teores de
calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal, teor alcoólico e baixo teor nutricional, tais como:
a) Frituras: batatas, biscoitos, bolinhos, coxinhas, enroladinhos recheados, espetinhos, pastéis, quibes e frituras em geral;
b) salgados e doces com massa folhada;
c) biscoitos: recheados, com cobertura, tipo wafer, biscoitos salgados e outros com alto teor de gorduras e calorias;
d) doces: balas, pastilhas, pirulitos, chocolates e bombons, suspiros, maria-mole, sorvetes de massa, picolés de massa com cobertura, chupchup, algodão doce, gomas de mascar e guloseimas em geral;
e) molhos calóricos: catchup, maionese, mostarda, molhos a base de maionese e outros com alto teor de gorduras e calorias;
f) bebidas artificiais: refrigerante comum, light e zero, refrescos artificiais, bebidas alcoólicas, energéticos e outras bebidas similares;
g) salgadinhos e pipocas industrializadas;
h) alimentos apresuntados e embutidos;
i) sanduíches e pizzas que tragam em sua composição ingredientes como bacon, batata palha, maionese e molhos gordurosos e calóricos,
mortadelas, ovos fritos, queijos gordurosos e outros ingredientes e embutidos ricos em gorduras e calorias.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário se obriga a utilizar Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, a ser elaborado por nutricionista habilitado, que
deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, devendo o
Município adequar o seu quadro até o final do ano letivo de 2020, observando-se os seguintes parâmetros (Consoante Resolução nº 465/2010,
do CFN):
Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Carga horária TÉCNICA mínima semanal recomendada

Até 500

1 RT

30 horas

501 a 1.000

1 RT + 1 QT

30 horas

1.001 a 2.500

1 RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1 RT + 3 QT

30 horas

Acima de 5.000

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

30 horas

Parágrafo único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput
deste artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
CLÁUSULA 4º: O Compromissário implementará, caso ainda não possua, no prazo de 90 (noventa) dias, um Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, constituído de representantes do Poder Executivo local, representantes da área da educação, de pais de alunos e representantes
indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica, nos termos do artigo 18 da Lei 11.947/2009, e providenciará a
estrutura adequada para o seu funcionamento, mediante a disponibilização de sala de reuniões, computador, telefone, secretária e veículo para
realização de inspeções e vistoria.
§ 1º: Após a devida implementação e estruturação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o Município de Arraial disponibilizará a prestação
de contas das verbas do programa alimentar ao CAE e à Câmara de Vereadores. Fornecerá ao CAE, ainda, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários, cardápios,
notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.
CLÁUSULA 5º: O Compromissário se obriga a observar o disposto na Resolução nº 18/2018, do FNDE, que dispõe sobre procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
nos termos da Lei nº 11.947/09.
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais, bem como acompanhar e
fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, o cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o representante do compromissário, pessoalmente, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na
forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma pormenorizada, à
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva,
consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
Compromitente
_________________________________
Noeme Costa da Paixão
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Secretária Municipal de Educação de Arraial
Compromissária
_________________________________
Astrobaldo Ferreira Costa
Advogado do Município de São José do Peixe

3.6. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14807
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 001966-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após solicitação de providências encaminhada por e-mail, noticiando a possível prática da
conduta prevista no artigo 268 (Infração de medida sanitária preventiva), do Código Penal, delito de menor potencial ofensivo, cuja autoria é
atribuída a quem organizou uma carreata para o dia 21/07/2020, às 09h00min, com concentração no Balão do Mirante e destino à Subseção da
OAB de Parnaíba-PI.
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 neste procedimento já está sendo objeto de investigação policial, tendo resultado na
instauração do TCO nº 1727/2020.
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, que lavrou o TCO 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:
Conforme o art. 4º, §1º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique-se o noticiante;
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
Caso decorra o prazo de recurso sem manifestação do notificado, que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente
arquivamento.
Por fim, requisito que a Secretaria Unificada dê tramitação integralmente virtual a este procedimento.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba/PI, 15 de outubro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
Notícia de fato
SIMP: 002906-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB após ser encaminhada a esta Promotoria de Justiça cópia do processo administrativo Nº
02581.100162/2017-35 instaurado no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
comunicando que a empresa JPN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME foi autuada pela prática da conduta descrita art. 46, parágrafo único,
da Lei 9.605/98, contra a FLORA BRASILEIRA, no dia 08/11/2017, por volta de 12h, no Posto Fiscal da Jandira, nesta cidade.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como 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 foi judicializado, resultando na instauração do processo nº
0804679-56.2020.8.18.0123 conforme consulta no sistema https://tjpi.pje.jus.br/1g/login.seam.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade judicial, ocasião que foi instaurado o processo 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 fora 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, 14 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
Notícia de fato
SIMP: 002246-054/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato registrada após atendimento na Sede do Ministério Público em Parnaíba, apresentando fato criminoso de ameaça (art.
147), supostamente praticado por Francisco Felipe Costa Véras contra Felipe da Silva Lopes Teixeira.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como 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 Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 005.253/2019, conforme deflui do Ofício n.º 208/2019, oriundo da central de TCO's (fls.
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24).
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 TCO 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 fora 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:
Conforme art. 4.º, § 1.º da Resolução 174 do CNMP, cientifique o noticiante;
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se o Conselho Superior do MPPI;
Assim, a presente notícia de fato será arquivada neste órgão, ficando a documentação à disposição dos órgãos correicionais, tendo como
fundamento o art. 5.º, da Resolução 174 do CNMP.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 21 de janeiro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI14808
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de Manifestações (4157/2020, 4087/2020, 4064/2020 e 4129/2020) encaminhadas pela Ouvidoria do MPPI em que os denunciantes
relatam, em suma e no que interessa, a falta absoluta de atividades escolares, durante a pandemia do coronavírus, para os discentes da rede
pública municipal de Palmeira do Piauí.
Determina o art. 1º da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público,
"A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou
representações."
Assim, determino a autuação do feito como Notícia de Fato, com o registro do procedimento no SIMP e no Livro próprio da Promotoria de
Justiça.
Determino que sejam oficiados ao Prefeito de Palmeira do Piauí e à Secretária de Educação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem
a esta Promotoria de Justiça documentação comprobatória da realização, por parte das escolas da rede municipal de Palmeira do Piauí, de
atividades de ensino-aprendizagem, seja por vídeo-aulas seja por qualquer outra atividade regular que vise à aprendizagem dos alunos
matriculados naquela rede de ensino.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 15 de dezembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI14809
RECOMENDAÇÃO
NOTIFICAÇÕES RECOMENDATÓRIAS Nº. 30/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2020 (SIMP - 111-203/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Jerumenha, 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 13.979/2020 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 e a necessidade de observância do limite de pessoas
estabelecido no Decreto Estadual n. 19.187/2020, bem como das disposições da RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2020, com
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO VISANDO CONTER A
DISSEMINAÇÃO DA COVID-19;
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 Jerumenha, representada pela agente ministerial adiante
subscrita, no exercício de suas atribuições legais, resolve RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Canavieira e a Secretaria de Saúde do
Município de Canavieira, por seu destacado departamento de Vigilância Sanitária, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária 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, 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 Jerumenha-PI, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel
cumprimento para o seu cumprimento, através do e-mail: pj.jerumenha@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.
Jerumenha-PI, 16/12/2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO
NOTIFICAÇÕES RECOMENDATÓRIAS Nº. 29/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2020 (SIMP - 102-203/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Jerumenha, 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 13.979/2020 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
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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
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 e a necessidade de observância do limite de pessoas
estabelecido no Decreto Estadual n. 19.187/2020, bem como das disposições da RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2020, com
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO VISANDO CONTER A
DISSEMINAÇÃO DA COVID-19;
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 Jerumenha, representada pela agente ministerial adiante
subscrita, no exercício de suas atribuições legais, resolve RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Jerumenha e a Secretaria de Saúde do
Município de Jerumenha, por seu destacado departamento de Vigilância Sanitária, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
legal, administrativas e de natureza sanitária 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, 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 Jerumenha-PI, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel
cumprimento para o seu cumprimento, através do e-mail: pj.jerumenha@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.
Jerumenha-PI, 16/12/2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14810
Notícia de Fato nº 42/2020
SIMP: 000402-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento da Reclamação nº 2655/2020, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Piauí, em que se noticia que o Circo Holiday, que está na cidade de Luzilândia/PI, tem enfrentando dificuldades em decorrência da
pandemia da Covid-19.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, os artistas estão sem trabalhar desde março e, embora tenham recebido o Auxílio Emergencial,
o valor não foi suficiente para arcar com as despesas. Por esta razão, necessitam de alimentos e medicamentos.
Há, ainda, o relato de que o proprietário do circo, Sr. CÍCERO, já solicitou o apoio da Prefeitura Municipal, mas não obteve êxito.
Esta Promotoria de Justiça expediu ofícios à Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia/PI com solicitação de informações sobre a
Página 24

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 776 Disponibilização: Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020

presente demanda e sobre as medidas adotadas para dar apoio aos artistas do circo, tanto na área de saúde quanto assistencial.
Em atenção aos ofícios, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou o seguinte:
a) "Que realizou ações de entrega de benefício eventual - cesta básica e kit higiene pessoal e limpeza - ao usuário Cícero Roberto Fernandes de
Oliveira, nas respectivas datas de 18 de maio e 13 de agosto de 2020. Além do benefício citado anteriormente, o usuário teve acesso ao
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; recebendo os itens: azeite; galinha caipira; ovos; milho verde; farinha; goma; nas respectivas datas
18 de maio; 19 de junho; 10 de julho e 13 de agosto 2020".
b) "Durante o acompanhamento do caso, a Secretaria Municipal de Saúde foi acionada, por possuir demandas, onde foram tomadas as devidas
providências; um dos medicamentos disponibilizados ao usuário do serviço, foi o colírio Claril, na data de 24 de agosto de 2020."
c) "Ao que se refere a Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações no intuito de garantir renda
emergencial destinadas a trabalhadores da Cultura a serem adotadas durante o estado de calamidade promovido pela pandemia do Coronavírus
- COVID 19, o circo Holiday (nome Fantasia), que possui atualmente como responsável o filho do senhor Cícero Roberto Fernandes de Oliveira,
Kenny Hollymen de Souza Fernandes (também nome da razão social), encontra-se escrito no programa, desde o dia 30 de julho de 2020,
aguardando o recebimento da renda emergencial."
Ressalta-se que a Secretaria de Assistência Social encaminhou a documentação comprobatória das ações acima elencadas, acostada aos autos.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
A Constituição Federal previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, conforme disposto em seu art. 203. Nesta senda,
políticas públicas e ações governamentais são sempre importantes para a sua efetivação.
No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia (PI) informou as medidas adotadas para dar apoio
aos artistas do Circo Holiday, com o devido encaminhamento da documentação comprobatória.
Ademais, impende ressaltar a presunção relativa de veracidade das informações encaminhadas pela municipalidade, pois a maioria dos atos
administrativos são dotados desse atributo.
Atuou-se de forma resolutiva, sem demandar ao Judiciário, em atendimento aos preceitos firmados na Carta de Brasília, importante documento
norteador da atuação ministerial.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Deixo de cientificar a presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 15 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 45/2020
SIMP: 000424-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante requerimento da Secretária Municipal de Assistência Social de Luzilândia/PI, Sra. ROSALBA DE
SOUSA AZEVEDO, através do aplicativo WhatsApp, em que noticiou que uma idosa, residente no Povoado Barrocão, encontrava-se acamada
com problemas psicológicos e com um ferimento na perna que estava evoluindo, necessitando ser levada ao hospital. Ocorre que a idosa não
possui certidão de nascimento.
A Secretária Municipal informou que, segundo a família da idosa, o registro de nascimento dela teria sido lavrado no cartório de Matias Olímpio.
Ademais, a idosa tem irmãos, não possui filhos, não é casada, mas convive em união estável e não possui o Benefício de Prestação Continuada.
Ainda de acordo com a Secretária, foram realizadas buscas nos cartórios de registro civil das comarcas de Luzilândia e Matias Olímpio e foi
localizado o nome no cartório de Luzilândia, mas há divergência em relação aos nomes dos pais.
Esta Promotoria de Justiça expediu ofícios à Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia/PI para que empreendesse diligências no
sentido de localizar cópias dos documentos do companheiro da idosa e dos seus irmãos, bem como verificar junto ao INSS e aos cartórios de
registro civil da localidade, elaborando-se ao final relatório circunstanciado para que fosse possível averiguar se a idosa possui o registro civil de
nascimento ou, em caso negativo, requerer o seu devido registro.
Verifica-se, contudo, que até a presente data não foi encaminhado ao Ministério Público o aludido relatório, tampouco justificativa sobre não
apresentá-lo.
Considerando a ausência de resposta, cumpre ressaltar que este Órgão Ministerial entrou em contato com a Secretária de Assistência Social,
através do aplicativo WhatsApp, solicitando informações sobre a situação da idosa. Na ocasião, a Sra. ROSALBA informou que conseguiu os
documentos da idosa, mas que esta já faleceu.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, esta Promotoria de Justiça expediu ofícios à Secretaria Municipal de Assistência
Social de Luzilândia/PI para que empreendesse diligências no sentido de localizar cópias dos documentos do companheiro da idosa e dos seus
irmãos, bem como verificar junto ao INSS e aos cartórios de registro civil da localidade, elaborando-se ao final relatório circunstanciado para que
fosse possível averiguar se a idosa possui o registro civil de nascimento ou, em caso negativo, requerer o seu devido registro, mas a
municipalidade não apresentou resposta, o que per si, ensejaria o arquivamento do presente procedimento, tendo em vista a ausência de
elementos de informação suficientes para continuar com a apuração.
Não obstante, este Órgão de Execução entrou em contato com a Secretária de Assistência Social do município de Luzilândia para fins de dar
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prosseguimento ao feito, ocasião em foi informado que a Secretaria Municipal conseguiu os documentos da idosa, mas esta faleceu.
Assim, em face da notícia de falecimento da idosa, não há necessidade de continuar o acompanhamento, uma vez que ocorreu a perda do objeto
do presente procedimento.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Deixo de cientificar a presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 15 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 50/2020
SIMP: 000551-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante requerimento da senhora FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES LIMA SILVA, através de denúncia
recebida pelo WhatsApp, sobre o funcionamento de um Lava Jato ao lado de sua residência, o qual estaria perturbando o seu sossego e de sua
família.
Segundo a noticiante, 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.
Esta Promotoria de Justiça determinou a expedição 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, bem como à Delegacia de Polícia Civil, haja vista notícia de perturbação
do sossego, para fins de apuração pela autoridade policial.
Em atenção ao ofício, a Vigilância Sanitária Municipal encaminhou o Relatório de Inspeção, no qual constatou a existência de irregularidades.
Ademais, a equipe da Vigilância Sanitária concluiu que o Lava Jato precisa adequar-se para funcionar a contento, ficando estabelecido que a não
solução das irregulariades encontradas, configurará infração sanitária prevista na Lei Federal nº 6.437/77.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No caso em apreço, verifica-se que, em relação à irregularidade quanto ao funcionamento do Lava Jato, a presente demanda já está sendo
acompanhada pela Vigilância Sanitária Municipal. Quanto à notícia de pertubação do sossego, foi expedido o ofício nº 384/2020 à Delegacia Civil
de Luzilândia para fins de apuração dos fatos, tendo sido devidamente entregue.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 15 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14813
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Em análise à tramitação do Procedimento Administrativo Nº. 001837-055/2017, com cópia digital integral com mídia anexada aos presentes
autos, restou observado que, inicialmente foi expedido o Ofício Nº. 83/2019/1837-055/2017-SUPJP, endereçado ao CREAS no Município de
Parnaíba (PI), requisitando a realização da visita domiciliar a pessoa especificada nos autos, inclusive, com envio de relatório circunstanciado e,
em caso de constatação da situação de vulnerabilidade, que fosse providenciado o acompanhamento da família com a adoção de medidas
disponíveis através da rede de proteção da instituição, especialmente a realização de visitas periódicas mensais, com data de recebimento em 12
de novembro de 2019, requisitando informações no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Ato contínuo, certificada a ausência de resposta, conforme fls. 03, foram reiterados os termos do expediente anterior, através do Ofício N°.
347/2019/1837-055/2017-SUPJP, com requisição de informações, não sendo possível identificar o servidor que recebeu o documento na data de
07 de janeiro de 2020, com prazo de resposta fixado em 10 (dez) dias úteis, com nova certificação nos autos, acerca da ausência de resposta.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume, tem por objetivo a apuração de eventual ato de improbidade administrativa a partir da conduta omissiva no atendimento
às requisições ministeriais reiterada do órgão público, visto a atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), para Tutela dos Direitos
Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos pertinentes a área da probidade administrativa, nos termos da Resolução CPJ/PI Nº. 03/2018.
Ocorre que, mediante a análise da circunstância fática do caso concreto, a omissão reiterada quanto a prática de ato de ofício, em
descumprimento ao Princípio da Legalidade, enseja a configuração de ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da
Administração Pública, situação prevista no artigo 11, "caput", e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, senão vejamos:
"Art. 11. 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:
(...)
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;"
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Tal omissão às requisições expedidas através do Ministério Público ensejam sérios prejuízos à tramitação dos feitos em curso, influenciando
diretamente no resultado prático quanto à resolutividade das demandas, sendo necessário observar o prejuízo advindo da ausência de resposta
no caso concreto, a exemplo dos autos do inquérito civil com cópia remetida a esta Promotoria de Justiça, em contraposição ao Princípio da
Proporcionalidade e Razoabilidade, conforme lição de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, segundo os quais:
"O postulado da proporcionalidade é importante, sobretudo, no controle dos atos sancionatórios, especialmente nos atos de polícia
administrativa. Com efeito, a intensidade e a extensão do ato sancionatório deve corresponder, deve guardar relação de
proporcionalidade com a lesividade e gravidade da conduta que se tenciona reprimir ou prevenir. A noção é intuitiva: uma infração leve
deve receber uma sanção branda; a uma falta grave deve corresponder uma sanção severa."
Ademais, tem-se que o artigo 80, da Lei Nº. 8.625/1993, determina a aplicaçãosubsidiária das normas da Lei Orgânica do Ministério Público da
União aos Ministérios Públicos dos Estados, razão pela qual resta verificada a aplicação do disposto no artigo 8º, inciso II e § 3º, da Lei
Complementar Nº. 75/1993, segundo a qual:
"Art. 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:
(...)
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta;
(...)
§ 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a
responsabilidade de quem lhe der causa."
Por outro lado, com o processo de implantação das secretarias unificadas no âmbito da estrutura organizacional do Ministério Público do Estado
do Piauí, através do ATO PGJ Nº. 931/2019, resta observada a padronização do processo de tramitação dos feitos, a exemplo do processo de
solicitação/requisição de informações.
Verifica-se que a caracterização de omissão de resposta aos expedientes encaminhados pelo membro ministerial deve atender ao trâmite
previsto no artigo 14, § 3º e § 4º, do ATO PGJ Nº. 931/2019, com o recebimento das correspondências pessoalmente pelo destinatário ou, se
remetido pelos Correios, via AR/MP - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias, devendo ainda, ser observado que a ausência de resposta pelo
destinatário, quanto ao ofício de requisição de informações e/ou documentos, ensejará a reiteração de requisição por uma única vez, adotando-se
o mesmo procedimento de entrega, conforme disposição do ato, senão vejamos:
"Art. 14. Salvo manifestação expressa do membro do Ministério Público presidente, ocorrerá de forma progressiva o cumprimento de
deliberações de solicitações e de requisição de informações e documentos.
(...)
§3º. Depois de devidamente assinado pelo membro do Ministério Público presidente, o ofício de requisição de informações e/ou
documentos será direcionado pela secretaria unificada ao seu destinatário, devendo o expediente ser recebido pessoalmente pelo
destinatário ou, se remetido pelos Correios, via AR/MP - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias.
§4º. Não havendo resposta pelo destinatário quanto ao ofício de requisição de informações e/ou documentos, o expediente será
reiterado uma única vez por meio de ofício de reiteração de requisição de informações e/ou documentos, observando-se a mesma
ritualística do parágrafo anterior."
Ato contínuo, a ausência de resposta em sede de reiteração de requisição ministerial determinará a extração de cópia dos autos para análise da
configuração do ato de improbidade administrativa e de crime de desobediência, a ser analisado através da Promotoria de Justiça com atribuição,
conforme leitura do artigo 16, do ATO PGJ Nº. 931/2019, senão vejamos:
"Art. 16 Tendo o destinatário de expediente de requisição reiterada deixado de atender o pedido ministerial, sem prejuízo de
providências cabíveis à produção probatória, a secretaria unificada extrairá duas cópias digitais integrais dos autos que serão
autuadas como notícias de fato cível e criminal de possível descumprimento de requisição ministerial.
Parágrafo único: A secretaria unificada atuará na extração e registro das notícias de fato referidas no caput, independentemente de
provocação ministerial, encaminhando cada notícia de fato para distribuição."
Portanto, depreende-se dos autos do Procedimento Administrativo com cópia em anexo, que apesar de haver conduta omissiva da Coordenadora
do CREAS do Município de Parnaíba (PI), quanto às requisições de informações dirigidas a esta, não foram observados os requisitos necessários
para efetivação das diligências previstas no artigo 16, do Ato PGJ Nº. 931/2019, e, portanto, configuração da conduta omissiva reiterada, a ser
investigada.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 4º, § 4º, da Resolução CNMP Nº. 174/2017, em vista da ausência dos
requisitos necessários para instauração da presente notícia de fato, dada a inobservância do cumprimento do artigo 14, § 3º e § 4º, do ATO PGJ
Nº. 931/2019.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP, via ofício, por E-Doc.
Remete-se os autos a Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao ATO PGJ Nº. 931/2019, com abertura em
pasta própria, numeração dos fólios.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 de dezembro de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14814
SIMP: 001179-369/2019
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Cuidam os presentes autos acerca da Notícia de Fato instaurada através do Ofício 110/CMDCS/PHB/2019, de 13 de dezembro de 2019, em que
traz importantes informações acerca dos candidatos eleitos para o cargo de conselheiro tutelar de Parnaíba-PI, quais sejam, Maria Vanuza
Nascimento Silva, Frank da Silva dos Santos e Ana Cristina Soares de Souza e o suplente eleito Aloísio de Moraes Cunha Filho, os quais
estariam exercendo cargos em comissão junto à Câmara Municipal da mesma cidade.
Posto isso, o Ministério Público ajuizou ação civil pública de tutela antecipada em face dos supramencionados com o fito de anular o registro de
candidatura dos mesmos, sob o processo nº 0804380-98.2019.8.18.003. A decisão proferida no dia 10 de janeiro de 2020 deferiu os pedidos de
tutela de urgência e determinou que os requeridos Maria Vanuza Nascimento Silva, Frank da Silva Santos, Ana Cristina Soares de Souza e
Aloísio de Moraes Cunha Filho não fossem empossados ao cargo de conselheiro tutelar em Parnaíba, devendo permanecerem afastados do
cargo até decisão ulterior. Ainda, foram nomeados, provisoriamente, os suplentes eleitos Junior Profeta, Lidiane Miranda, Rosilene Viana,
Regivaldo Queiroz e Jesus Miranda, até decisão ulterior
Por último, temos a certidão a qual verifica que a presente Notícia de Fato encontra-se com o prazo de conclusão vencido.
É o breve relatório, passo a decidir.
Cediço que em decorrência da pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), foi publicado o Ato PGJ Nº. 995/2020, de 17 de
março de 2020, através da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, estabelecendo a suspensão do curso dos prazos dos
procedimentos extrajudiciais sob a presidência dos membros ou órgãos do Ministério Público, ressalvados os procedimentos
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relacionados à atuação sobre a pandemia do COVID-19, durante o período de 18 de março até 16 de abril de 2020, havendo sucessivas
prorrogações até o retorno dos citados prazos a partir da data de 07 de setembro de 2020, no âmbito das Promotorias de Justiça de
Parnaíba (PI), conforme Portaria PGJ/PI Nº. 1512/2020, publicada na data de 24 de agosto de 2020, através do Diário Oficial Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
Cabe ressaltar que durante todo esse período os autos ficaram em poder da secretaria unificada, sendo remetidos a esta PJ no dia
17/11/2020.
Em virtude da judicialização do feito determino o arquivamento do feito com estribo no artigo 4º, inciso I, da Resolução N°. 174/2017 do
CNMP.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 19 de novembro de 2020.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI14817
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI
Rua Erotides Lima, nº656, Centro, Uruçuí-PI CEP 64860-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 03/2020 (SIMP 000450-205/2020)
Portaria nº. 05/2020
FINALIDADE: acompanhar a restituição dos valores obtidos ilicitamente das vítimas do ato infracional equiparado ao delito de estelionato para,
ao término do prazo concedido, viabilizar a concessão da remissão ao menor J.V.C.P.
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito à efetivação dos
direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da
prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado, no âmbito da Infância e Juventude, possui atribuição para promover e acompanhar os
procedimentos relativos aos atos infracionais atribuídos a adolescentes;
CONSIDERANDO que são inimputáveis no Brasil, os menores de 18 anos de idade, na forma do artigo da Constituição da República, os
adolescentes autores de atos infracionais ficam sujeitos aos procedimentos de apuração, aplicação e execução de medidas socioeducativas
previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração
de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às
circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato
infracional;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato 42/2020 (SIMP 000450-205/2020), por meio termo de informações advindas do Boletim de
Ocorrência
Circunstanciada nº 395/2020 que apura a prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 171 do Código Penal perpetrado pelo
menor J.V.C.P que causou prejuízo a vários estabelecimentos comerciais na cidade de Uruçuí, nos meses de outubro e novembro de 2020;
que durante a oitiva informal realizada no dia 09/12/2020,
às 08h45min, na sede do Ministério Público de Uruçuí, com a presença do menor J.V.C.P, acompanhado por sua genitora, foram apresentados
os comprovantes de pagamentos realizados pela mãe do adolescente a diversas vítimas, restando em aberto os prejuízos causados ao Hotel
Premium e à Pousada Pelissari, e, ainda, que ficou ajustado com a mãe do menor infrator que as dívidas serão pagas a cada um dos
estabelecimentos supracitados, no prazo máximo de 06 (seis) meses em 06 (seis) parcelas, a contar do mês de janeiro de 2021, seguindo os
termos estabelecidos na oitiva informal;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 42/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2020 (SIMP 000450-205/2020), acompanhar a
restituição dos valores obtidos ilicitamente das vítimas do ato infracional equiparado ao delito de estelionato para ao término do prazo concedido
viabilizar a concessão da remissão ao menor J.V.C.P.
NOMEAR para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
Uruçuí-PI, 14 de dezembro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

3.13. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14818
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 033-A/2020
PORTARIA Nº 110/2020 (SIMP Nº 000165-228/2020)
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 uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do art. 196, da Constituição Federal, o qual confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo seus
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas socioeconômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º, da Constituição Federal, 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;
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CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO 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 que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (Decreto nº 65.810/69);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) tem como objetivo garantir à população negra a efetivação a
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Igualdade Racial estabeleceu como política afirmativa a ser adotada, por todos os entes federados, a
inclusão no mercado de trabalho público e privada da pessoa negra (art. 39, § 1º, e art. 42), criando-se um dever para o Poder Público e um
direito para a população negra;
CONSIDERANDO a Reclamação nº 3321/2020 direcionada à Ouvidoria do Ministério Público, que veicula "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;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 033-A/2020 visando à apuração dos fatos narrados na Reclamação nº 3321/2020.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério do Estado do Piauí;
Outrossim, determino sejam os autos sejam conclusos e remetidos para apreciação desta Promotora de Justiça infraescrevente.
Cumpra-se.
Teresina, 15 de dezembro de 2020.
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.14. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14819
Notícia de Fato nº 18/2020 - SIMP nº 000084-003/2019
Noticiado: IAPEP Saúde
DECISÃO
Trata-se de reclamação encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, na qual o Senhor Jadiel de Carvalho Pinto relatou que o plano de saúde IAPEP
encontrava-se bloqueado para atendimento, tando para consulta quanto para exames. Informou que seu genitor possui 69 anos e não pode ser
consultado em razão do exposto. Por fim, solicitou uma apuração do caso pelo MPPI.
Encaminhou-se ofício para o IAPEP Saúde solicitando que a reclamada prestasse informações sobre o caso em tela.
O IASPI encaminhou manifestação afirmando que não houve o cancelamento de atendimento médico por parte dos planos de assistência à
saúde geridos pelo IASPI, quais sejam, IASPI Saúde e PLAMTA. Aduziu que após o início da pandemia houve a restrição dos atendimentos
eletivos presenciais seguindo as recomendações da OMS e ANS.
Desse modo, os atendimentos presenciais, exames e cirurgias eletivos, foram inicialmente desestimulados a fim de que não houvessem prejuízos
para a saúde dos usuários, tendo em vista a liberação dos leitos para os infectados pelo novo coronavírus, bem como a possível infecção de
pessoas saudáveis.
Também juntou relatório com os números referentes às consultas, cirurgias e exames realizados entre abril e setembro de 2020. Ademais, juntou
relatório com informações referentes a consultas e exames realizados pelos senhores Jadiel de Carvalho Júnior e José Pereira de Pinto.
Por fim, consignou que disponibiliza aos usuários a teleconsulta no IASPI Saúde.
É o relatório.
Da análise dos autos conclui-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do feito, pois se trata de denúncia que versa sobre
possíveis práticas infrativas por parte do IASPI que não encontra apoio fático, conforme os relatórios juntados pela reclamada.
Ademais, vale destacar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. Nesse sentido o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria
relação de consumo, mas sim entre associados. Vejamos o entendimento abaixo transcrito:
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO
DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de
autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de
assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de
autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas,
diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.3. Não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.4. Recurso especial
não provido.(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).
O entendimento restou sumulado no Enunciado nº 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão."
Assim, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos geridos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do
Estado do Piauí — IASPI.
Conforme o exposto, podemos concluir que não existe conduta reprovável por parte do IASPI, bem como não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP, que disciplina a instauração e a tramitação da Notícia de Fato, em seu art. 4º prevê dentre as hipóteses de
arquivamento do procedimento, a seguinte:
"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." (grifou-se)
Assim, tendo em vista que se apurou que o IASPI não praticou qualquer infração ao CDC, bem como não mais existindo justificativa para a
manutenção das presentes peças de informação, promovooseuarquivamento, nos termos do supracitado art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017
do CNMP.
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Publique-se em DOEMP/PI.
Notifique-se o consumidor sobre o teor da presente Decisão, conforme disposto no art. 14, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 10 de dezembro de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ
Notícia de Fato nº 23/2020 - SIMP nº 000098-003/2020
Noticiado: SETUT
DECISÃO
Trata-se de reclamação encaminhada por meio da Ouvidoria do MPPI, na qual o denunciante, que preferiu se manter no anonimato, relatou que é
estagiário e que estaria pagando a passagem inteira e não a tarifa estudantil. Relatou que, apesar de as aulas presenciais não terem retornado,
sua atividade de estágio retornou e, assim, necessita do benefício da tarifa estudantil para chegar ao local onde desenvolve seu ato educativo
escolar supervisionado.
Expediu-se ofício para o SETUT solicitando manifestação sobre o caso em tela. Ato contínuo, foi recebido o Ofício 063/2020, em que o
fornecedor esclareceu que o Decreto Municipal nº 19.635 de abril de 2020, determinou expressamente a suspensão do passe estudantil até
ulterior deliberação. Em momento posterior, o Município de Teresina, por meio do Decreto nº 20.156 de outubro de 2020 flexibilizou a suspensão
da meia tarifa estudantil. Argumentou ainda que, nos termos da Lei Municipal nº3.946 de 2009, cabe ao somente ao Município de Teresina e à
STRANS a regulamentação do serviço de transporte coletivo. Assim, informou que diante da Pandemia do Covid-19 e buscando preservar a
saúde pública, coube ao SETUT e às empresas concessionárias seguir os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes.
É o relatório.
Da análise dos autos, conclui-se que efetivamente não existem fundamentos para o prosseguimento do presente procedimento extrajudicial.
Inicialmente, vale destacar que a Prefeitura de Teresina expediu o Decreto Municipal nº 19.635 de 8 de abril de 2020, prevendo expressamente a
suspensão do passe estudantil, como forma de diminuir a propagação da Covid-19. Assim, vejamos os dispositivos abaixo transcritos:
Art. 1º O Decreto nº 19.541, de 23.03.2020, que "Dispõe sobre medidas na área do transporte público municipal, para o enfrentamento à
pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19)", passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 1º-A: "Art. 1º-A. Fica suspenso o passe estudantil, referente ao uso do transporte público municipal, até ulterior deliberação." (grifouse)
Posteriormente, considerando a situação pandêmica em nossa Capital, a Prefeitura do Município de Teresina expediu o Decreto nº 20.156 de 16
de outubro de 2020 flexibilizando as medidas anteriormente adotadas, conforme podemos observar pelos dispositivos abaixo transcritos:
Art. 1º O art. 1º-A , do Decreto nº 19.541 , de 23.03.2020, acrescentado pelo Decreto nº 19.635 , de 08.04.2020, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º-A .....
Parágrafo único. Poderão ser excluídos da suspensão do passe estudantil os usuários do transporte público municipal que,
comprovadamente, pertencerem à instituição educacional que tenha retomado as atividades educacionais presenciais e nos termos
constantes de Portaria editada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - STRANS."
Art. 2º O Decreto nº 19.541 , de 23.03.2020, modificado pelo Decreto nº 19.635 , de 08.04.2020, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 1º-B:
"Art. 1º-B. A comprovação da condição referida no parágrafo único, do art. 1º-A, deste Decreto, será realizada mediante protocolo, junto ao
Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - SETUT, por parte das instituições educacionais, de
documentação hábil a demonstrar o efetivo retorno das atividades presenciais de educação, mediante observância dos protocolos e
medidas de prevenção e controle da disseminação da Covid-19, nos moldes da regulamentação vigente, juntamente com a relação dos
usuários pertencentes à instituição que tenham retornado ou que irão retornar às atividades na citada modalidade." (grifou-se)
Como se observa, as medidas adotadas pelas autoridades competentes, in casu a suspensão do passe estudantil foi determinada por meio de
Decreto Municipal, nos primeiros meses da pandemia do Covid-19, buscando evitar aglomerações nos ônibus e espaços públicos.
Ademais, a Lei Municipal nº 3.946 de 2009, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano no Município de Teresina, expressamente
dispõe que:
Art. 6ºComo órgão gestor do Sistema de Transporte Coletivo de Teresina, compete a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de
Teresina - STRANS:
II - no exercício das funções de regulação dos serviços delegados, entre outros:
a) editar normas operacionais e complementares à presente Lei, em conformidade com as políticas e estratégias estabelecidas;
Art. 7ºOs Serviços de Transporte Coletivo Urbano poderão ser prestados por terceiros, exclusivamente mediante concessão do Município, nos
termos da legislação vigente, sob gestão da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina - STRANS.
§ 7º Caberá, privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto, definir a forma de prestação do serviço das empresas
concessionárias à luz da sistemática de exploração do sistema de transporte a partir do Plano Diretor de Transportes de Teresina, fixando, para
cada uma delas, a forma de execução, mantendo-se a proporcionalidade e equilíbrio financeiro das concessionárias.
Por outro lado, faz-se importante destacar as relevantes considerações do Min. Alexandre de Moraes na ADPF 672/DF, ao tratar sobre a
competência dos Governos Estaduais e dos Municípios para adoção de medidas contra o Covid-19:
"RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E
SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a
adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem
prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário."
Conforme o exposto, podemos concluir que não existe conduta reprovável por parte do SETUT e das concessionárias de transporte coletivo
urbano do Município de Teresina-PI, que somente deram cumprimento aos mandamentos dos atos normativos expedidos pelas autoridades
competentes. Assim, não se vislumbra conduta ilegal por parte da reclamada em face do Código de Defesa do Consumidor.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP, que disciplina a instauração e a tramitação da Notícia de Fato, em seu art. 4º prevê dentre as hipóteses de
arquivamento do procedimento, a seguinte:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (grifou-se)
Assim, tendo em vista todo o exposto, bem como a flexibilização das medidas anteriormente adotadas no sentido de restringir a tarifa estudantil,
bem como não mais existindo justificativa para a manutenção das presentes peças de informação, promovo o seu arquivamento, nos termos do
supracitado art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Notifique-se o consumidor sobre o teor da presente Decisão, conforme disposto no art. 14, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
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Teresina/PI, 11 de dezembro de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

3.15. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14820
SEDE DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
PORTARIA nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
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, Constituição Federal; art. 1o., do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o ente estatal constitucionalmente encarregado de movimentar a ação penal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade política e processual, para a ação penal pública. É o ente estatal legítimo para tal
mister, reconhecido e habilitado constitucionalmente (art. 129, I, CF) e também pelas normas estatutárias (art. 6o., V, Lei Comp. Fed. 75 e art. 25,
III, Lei Fed. 8.625);
CONSIDERANDO que a legitimidade política decorre do preceito constitucional, oriundo da vontade popular expressa pelos constituintes de
conferir privatividade da ação penal ao Ministério Público;
CONSIDERANDO que a legitimidade processual diz respeito à capacidade de estar em Juízo, em nome do Estado, titular do direito material e de
ação. O Estado conferiu ao Ministério Público o encargo do exercício das pretensões punitiva e executória estatais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, preferencialmente, atuar de forma preventiva, resolutiva e em cooperação com os órgãos
responsáveis pela segurança pública estabelecidos no art. 144, da Constituição Federal, com vistas à promoção do direito difuso à segurança
pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar repressivamente diante da prática de ilegalidades, abuso de poder, improbidade
administrativa, ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparadas (art. 144 da CF), promovendo a responsabilização, nas esferas
civil, administrativa e criminal;
CONSIDERANDO a gravidade do crime de Tráfico de Drogas e afins para a sociedade, uma vez que além de ser nocivo de várias formas ao
convívio social, muitos crimes são cometidos por ser o tráfico mola propulsora da criminalidade, o que merece uma atenção especial do Estado;
CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI, respondendo pela 3ª Promotoria de
Justiça de Floriano-PI (Portaria PGJ n. 1.157/2019);
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA vinculado ao
DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, na elaboração e fornecimento dos Laudos
Definitivos de entorpecentes apreendidos nos processos e procedimentos de ato infracional da Comarca de Floriano-PI, com fundamento no art.
8º, inciso II, da RESOLUÇÃO n. 174/2017, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para melhor desempenhar a atuação como
PARTE e FISCAL do ordenamento jurídico, determinando o seguinte:
que seja AUTUADO e REGISTRADO no sistema SIMP;
que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
que seja encaminhado, a Procuradora Geral de Justiça, ao Conselho Superior, ao CAOCRIM e ao CAGEP, para conhecimento;
que seja oficiado ao Diretor (a) do Instituo de Criminalística do Piauí para conhecimento da instauração do presente procedimento, assim como
para que ele apresente os laudos definitivos dos seguintes processos: 753- 94.2020.8.18.0028; 894-16.2020.8.18.0028; 935-80.2020.8.18.0028 e
573- 78.2020.8.18.0028.
Cumpra-se.
Floriano/PI, 15 de dezembro de 2020.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
PORTARIA nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
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, Constituição Federal; art. 1o., do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o ente estatal constitucionalmente encarregado de movimentar a ação penal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade política e processual, para a ação penal pública. É o ente estatal legítimo para tal
mister, reconhecido e habilitado constitucionalmente (art. 129, I, CF) e também pelas normas estatutárias (art. 6o., V, Lei Comp. Fed. 75 e art. 25,
III, Lei Fed. 8.625);
CONSIDERANDO que a legitimidade política decorre do preceito constitucional, oriundo da vontade popular expressa pelos constituintes de
conferir privatividade da ação penal ao Ministério Público;
CONSIDERANDO que a legitimidade processual diz respeito à capacidade de estar em Juízo, em nome do Estado, titular do direito material e de
ação. O Estado conferiu ao Ministério Público o encargo do exercício das pretensões punitiva e executória estatais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, preferencialmente, atuar de forma preventiva, resolutiva e em cooperação com os órgãos
responsáveis pela segurança pública estabelecidos no art. 144, da Constituição Federal, com vistas à promoção do direito difuso à segurança
pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar repressivamente diante da prática de ilegalidades, abuso de poder, improbidade
administrativa, ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparadas (art. 144 da CF), promovendo a responsabilização, nas esferas
civil, administrativa e criminal;
CONSIDERANDO a gravidade do crime de Tráfico de Drogas e afins para a sociedade, uma vez que além de ser nocivo de várias formas ao
convívio social, muitos crimes são cometidos por ser o tráfico mola propulsora da criminalidade, o que merece uma atenção especial do Estado;
CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI, respondendo pela 3ª Promotoria de
Justiça de Floriano-PI (Portaria PGJ n. 1.157/2019);
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA vinculado ao
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DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, na elaboração e fornecimento dos Laudos
Definitivos de entorpecentes apreendidos nos processos e procedimentos de ato infracional da Comarca de Floriano-PI, com fundamento no art.
8º, inciso II, da RESOLUÇÃO n. 174/2017, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para melhor desempenhar a atuação como
PARTE e FISCAL do ordenamento jurídico, determinando o seguinte:
que seja AUTUADO e REGISTRADO no sistema SIMP;
que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
que seja encaminhado, a Procuradora Geral de Justiça, ao Conselho Superior, ao CAOCRIM e ao CAGEP, para conhecimento;
que seja oficiado ao Diretor (a) do Instituo de Criminalística do Piauí para conhecimento da instauração do presente procedimento, assim como
para que ele apresente os laudos definitivos dos seguintes processos: 753- 94.2020.8.18.0028; 894-16.2020.8.18.0028; 935-80.2020.8.18.0028 e
573- 78.2020.8.18.0028.
Cumpra-se.
Floriano/PI, 15 de dezembro de 2020.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça

3.16. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14821
Procedimento Administrativo - 25ª PJ
SIMP nº 000007-111/2018
PARECER DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se a presente demanda de Procedimento Administrativo instaurado para fins de interoperabilidade entre os sistemas (PJe) e (SIMP), de
modo que as intimações sejam encaminhadas diretamente em caixa deste último mecanismo.
Dessa forma, tendo em vista o cumprimento de sua finalidade e o imediato posterior ajuizamento da Ação de Exigir Contas c/ Pedido Liminar,
este Promotor de Justiça que ora subscreve, DECIDE pelo ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, SIMP nº 000007111/2018, com base nos fatos e motivos supramencionados, determinando a judicialização do feito.
Cumpra-se. Arquive-se.
Teresina, 16 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

3.17. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14822
SIMP 000017-063/2020
PORTARIA N° 021/2020
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de J ustiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de su as atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que os arts. 127 e 129, da Constituição Federal, impõem como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
declaração do prefeito de Jatobá do Piauí no dia 30 de janeiro de 2020, em audiência no Ministério Público, de que a lei que instituiu o plano de
cargos e carreiras da educação de Jatobá do Piauí, Lei nº 223/2010, não teria sido publicada e o município estaria cumprindo a mesma por
desconhecimento desde 2011;
que solicitadas maiores informações à Prefeitura e Câmara Municipal de Jatobá do Piauí, nada foi informado ao Ministério Público;
que o Diário Oficial dos Municípios informou não ter localizado qualquer publicação atinente à Lei nº 223/2010;
que os fatos noticiados são graves e merecem apuração;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo,
o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
solicite-se ao Município e Câmara Municipal de Jatobá do Piauí informações sobre a publicação de lei que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras
da Educação do Município de Jatobá do Piauí;
solicite-se ao TCE/PI informações sobre os fatos descritos nesta portaria de abertura;
após, notifique-se o município de Jatobá do Piauí para, querendo, apresentar manifestação sobre os fatos tratados nesta portaria, bem sobre a
celebração de termo de ajustamento de conduta;
nomeia-se como secretário do presente ICP, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora efetiva do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 02 de dezembro de 2020.

3.18. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI14825
Autos: Procedimento Administrativo nº 08/2019 - SIMP n.º 001253-105/2018
Assunto: Apurar a regularidade no fornecimento de serviço de transporte escolar aos estudantes da rede pública estadual no município de
Colônia do Piauí, cujo custeio é financiado através de convênio do citado município com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PROETE.
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente investigação voltou-se à apuração de irregularidades no fornecimento de serviço de
transporte escolar aos estudantes da rede pública estadual no município de Colônia do Piauí, cujo custeio é financiado através de convênio do
citado município com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PROETE, mostrando-se indevido o prosseguimento do feito como
Procedimento Administrativo, por não estar contemplado nas hipóteses elencadas no art. 8ª, incisos I a IV da Resolução 174 do CNMP.
O art. 10, da resolução 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, prevê o seguinte:
"Art. 10. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos
interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar o procedimento de
investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição."
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Assim sendo, DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com a MODIFICAÇÃO NOS REGISTROS DOS PRESENTES AUTOS DE
"PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO" PARA "INQUÉRITO CIVIL", cujo objeto será "apurar irregularidades no fornecimento de serviço
de transporte escolar aos estudantes da rede pública estadual no município de Colônia do Piauí, cujo custeio é financiado através de
convênio do citado município com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PROETE". Comunique-se ao Centro de Apoio respectivo e
ao Procurador-Geral de Justiça. Publique-se no DOEMPPI.
Altere-se o registro do feito no SIMP. Registre-se nos livros desta 4ª Promotoria de Justiça, seguindo-se a numeração cronológica relativa aos
inquéritos civis, modificando a capa dos autos.
Cumpra-se
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM INQUÉRITO CIVIL Nº 03/2020
Portaria n.º 49/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo subscrito, face o disposto no artigo 129, III da
Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, com o fito de
apurar irregularidades no fornecimento de serviço de transporte escolar aos estudantes da rede pública estadual no município de
Colônia do Piauí, cujo custeio é financiado através de convênio mantido entre o citado município e o estado do Piauí através do
Programa Estadual de Transporte Escolar - PROETE, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da conversão do presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil, a contar de 15/12/2020, e de toda a sua movimentação no
SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a conversão deste Procedimento Administrativo em Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí
e ao Centro de Apoio Operacional da Educação e da 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 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Considerando que os documentos apresentados pelo município de Colônia do Piauí/PI em ID 31683575, não fazem prova do pagamento regular
de motoristas de transporte escolar destinados à rede estadual de ensino no município de Colônia do Piauí/PI, uma vez que restou demonstrado
através destes a realização de pagamentos de tal classe apenas nos meses de maio, junho e julho do ano de 2019, apesar de haver
disponibilidade de saldo em conta vinculada ao PROETE durante o segundo semestre do referido ano, ressaltando-se quanto aos pagamentos
realizados no mês de junho de 2019, que estes foram dirigidos à compensação pelos serviços prestados nos meses de setembro e outubro de
2018, ainda pendentes, e tendo em vista que o município de Colônia do Piauí optou por fazer aplicação financeira da quantia remanescente em
sua conta bancária vinculada ao PROETE em fins de 2019, DETERMINO REQUISITE-SE[1], no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, através de sua Presidência, que encaminhe a esta Promotoria de Justiça informações acerca do valor total
disponibilizado pelo estado do Piauí ao município de Colônia do Piauí/PI, ao longo do ano de 2019, por força do convênio firmado entre tais entes
no bojo do Programa Estadual de Transporte Escolar - PROETE, bem como os valores informados pelo citado ente municipal em sua prestação
de contas 2019, como destinados ao pagamento de motoristas de transporte escolar estadual no decorrer do ano de 2019.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
[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.

3.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI14826
PORTARIA n. 47/2020
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - PIC n. 01/2020
Assunto: Apurar supostos crimes praticados por Maurício da Silva Campos, vulgo "Mauricinho", a fim de produzir elementos de
convicção ministerial para possível oferecimento de denúncia.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itainópolis/PI, tendo como representante legal a
Promotora de Justiça que abaixo subscreve, com esteio nos arts. 127 e 129, da Constituição Federal, c/c art. 1º1 e seguintes da Resolução
CNMP n. 181/2017, que regulamenta a instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais pelo Ministério Público ;
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;
CONSIDERANDO que chegou a esta Promotoria de Justiça o relatório de ocorrência policial lavrado pelo Grupamento de Polícia Militar, o qual
informa delitos praticados por Maurício da Silva Campos.
CONSIDERANDO que conforme o referido relatório, em 10/11/2020, por volta das 02h, no centro de Itainópolis, Charles André de
Carvalho foi abordado por Maurício da Silva Campos que, utilizando uma arma branca, ameaçou a vítima e desta subtraiu sua
motocicleta.
CONSIDERANDO em nova conduta, em 22/11/2020, por volta das 22h, próximo ao açougue de Itainópolis-PI, os adolescentes Alysson
Alexandro Oliveira Vitor, Natan, filho de Bita, e Geovane, filho de Jeová, foram abordados por Maurício da Silva Campos que, utilizando uma
arma branca, ameaçou os jovens e subtraiu um aparelho celular J7 da primeira vítima mencionada.
CONSIDERANDO que, sobre os delitos acima, o Código Penal dispõe:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
CONSIDERANDO que em outra oportunidade, em 26/11/2020, por volta das 22h, no centro de Itainópolis, Maria de Sousa Neta estava em
seu mercadinho, já com portão baixado, quando Maurício da Silva Campos o abriu e adentrou no estabelecimento.
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CONSIDERANDO que o autor do fato, utilizando a imposição de sua presença, bem como por estar sozinho com a vítima no local, ameaçou-a
para lhe subtrair valores e uma carteira de cigarro. Ainda, ordenou que a vítima abrisse o portão sem alardes para que parecesse ser um mero
atendimento.
CONSIDERANDO que incorre, nesse caso, o autor do fato, na modalidade simples do crime de roubo, conforme art. 157, caput, do
Código Penal.
CONSIDERANDO que chegou a esta Promotoria de Justiça um segundo relatório de ocorrência policial lavrado pelo Grupamento de Polícia
Militar informando novos delitos praticados por Maurício da Silva Campos.
CONSIDERANDO que consoante o referido relatório, em 01/12/2020, por volta das 20h30, no Bar de Jardel, localizado na Rua Flor de
Arroz, centro de Itainópolis, Maurício da Silva Campos, utilizando-se de uma arma branca, desferiu um golpe contra a vítima
identificada como Célio de Sousa Andrade, conhecido como Júnior, causando-lhe uma lesão no braço esquerdo.
CONSIDERANDO que a conduta acima é tipificada no Código Penal no seu art. 129 "Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena
- detenção, de três meses a um ano."
CONSIDERANDO que nesse novo relatório ainda consta o fato do dia 05/12/2020, por volta das 16h, na rua flor de arroz, morro Nossa Senhora
de Fátima, Itainópolis-PI, Maurício da Silva Campos proferiu palavras de baixo calão contra os policiais militares que o abordavam, chamando-os
de "vagabundos, filhos da puta, merdas e bosta". Por conseguinte, o autor do fato ameaçou de mal injusto os policiais ali presentes, afirmando
possuir uma espingarda calibre 12 e que, caso os agentes não fossem embora, iria matá-los, como também ameaçou tirar a vida dos familiares
dos militares.
CONSIDERANDO que nessas últimas condutas, o investigado incorreu no delito de desacato previsto no art. 331 do Código Penal "Desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.". Quanto ao crime de ameça,
este é absorvido pelo crime mais grave (desacato) quando são cometidos no mesmo contexto fático.
CONSIDERANDO que foi requisitada a abertura de inquérito policial, por duas vezes, à Autoridade Policial, contudo sem resposta até a presente
data.
CONSIDERANDO que a ordem pública encontra-se abalada diante das contínua e agressivas condutas, supostamente praticadas pelo
investigado.
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de apurar as supostas condutas criminosas, ouvindo-se os ofendidos, testemunhas e o suposto autor
do fato;
R E S O L V O:
Instaurar o Procedimento Investigatório Criminal - PIC n. 01/2020, determinando-se, desde já, as seguintes providências:
1 - Seja registrada a instauração do presente PIC no livro competente e no SIMP.
2 - seja publicada a presente portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3 - seja comunicada a instauração do PIC ao Conselho Superior do MPPI e ao CAOCRIM, com cópia da portaria, por meio eletrônico;
4 - junte-se ao presente procedimento os dois relatórios de ocorrências lavrados pelo Grupamento de Polícia Militar e qualificação das
vítimas/testemunhas, sobre os casos em tela;
5 - Notifique-se às vítimas/testemunhas para realização de oitivas nos seguintes dias e horários:
- Dia 16/12/2020, às 13h00min - Marcos Antônio da vera, residente na Praça Cinobilino Neiva, Centro, Itainópolis PI, telefone 89 99458-5510;
- Dia 16/12/2020, às 13h15min - Pedro Sousa Ribeiro, residente na Praça Cinobilino Neiva, Centro, Itainópolis PI, telefone 89 99408-9070;
- Dia 17/12/2020, às 13h00min - Maria de Sousa Neta, Rua Raimundo de Sousa Santos, Centro, Itainópolis PI, telefone: 89 99424-2263;
- Dia 17/12/2020, às 13h15min - Alysson Alexandre Oliveira Vitor, Avenida Álvaro Rodrigues, Centro de Itainópolis PI , telefone: 89 99432
6674;
- Dia 17/12/2020, às 13h30min - Celio de Sousa Andrade, Rua Flor do Arroz, Centro, Itainópolis PI , telefone: 89 98115-3296;
- Dia 18/12/2020, às 13h00min - José de Deus de Sousa Campos, Policial Militar lotado no GPM de Itainópolis, endereço Avenida Tancredo
Neves, Nº 50, Itainópolis PI , telefone: 89 98115-3296;
- Dia 18/12/2020, às 13h15min - Francisco Airton de Sousa, Policial Militar lotado no GPM de Itainópolis, endereço Avenida Tancredo Neves,
Nº 50, Itainópolis PI , telefone: 89 99419-2292, e
- Dia 18/12/2020, às 13h30min - Hélio Pereira de Sousa, Policial Militar lotado no GPM de Itainópolis, endereço Avenida Tancredo Neves, Nº
50, Itainópolis PI , telefone: 89 99474-4134;
Sirva a presente portaria como EXPEDIENTE NOTIFICATÓRIO realizado pelo Ministério Público.
Itainópolis-PI, 16 de dezembro de 2020.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

3.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14828
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86- 3383-1301
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020 SIMP Nº 000230-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor
de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Trata-se de procedimento instaurado para acompanhar e fiscalizar as Políticas Públicas na área da Assistência Social durante o período de
pandemia da COVID-19, nos Municípios de Esperantina, Morro do Chapéu e Joaquim Pires.
Foram expedidas as recomendações nº 23/2020, 24/2020 e 25/2020, para os referidos Municípios, fls. 13/30, a fim de orientar sobre medidas
necessárias a serem tomadas para viabilizar o cadastramento da população, a fim de receber o auxílio emergencial.
Foi juntado aos autos, bem como encaminhada ao Municípios supracitados a portaria SNAS nº 54/2020, que aprovou recomendações ao
gestores e demais profissionais do SUAS para garantir que os serviços/atividades essenciais da Assistência Social não fossem suspensos
durante a pandemia da COVID-19, fls. 49/63.
Juntou-se aos autos folhas extraídas do Procedimento Administrativo nº 15/2020, SIMP nº 146-161/2020, por tratar-se se assunto correlacionado
ao objeto do presente procedimento, fls. 72/89.
Foi encaminhada Nota Técnica Conjunta nº
03/2020/CAODEC/CAODIJ/MPPI, que trata sobre o funcionamento dos órgãos da Assistência Social no período de pandemia, ao Município de
Esperantina, fls. 73.
Expedida recomendação nº 22/2020, ao Município de Esperantina, orientando sobre as medidas a serem adotadas para concessão de auxílios
assistenciais, cestas básicas ou outros necessários a manutenção da dignidade humana, fls. 74/78.
A Secretaria de Assistência Social de Esperantina e Prefeitura Municipal apresentaram resposta ao ofício nº 185/2020, reiterado pelo ofício nº
219/2020, que encaminhou a Nota Técnica Conjunta nº 03/2020/CAODEC/CAODIJ/MPPI, fls.
85 e 89. Em suma, a Secretaria informou está adotando todas as medidas necessárias para prevenção ao contágio da COVID-19 e para manter o
atendimento adequado aos usuários.
Juntou-se aos autos folhas extraídas do Procedimento Administrativo nº 17/2020, SIMP nº 147-161/2020, por tratar-se se assunto correlacionado
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ao objeto do presente procedimento, fls. 91/128.
Foi encaminhada Nota Técnica Conjunta nº 03/2020/CAODEC/CAODIJ/MPPI, que trata sobre o funcionamento dos órgãos da Assistência Social
no período de pandemia, ao Município de Joaquim Pires, fls. 94.
Em resposta, a Secretaria de Assistência Social do Município de Joaquim Pires informou que está adotando todas as medidas necessárias para
prevenção ao contágio da COVID-19 e para manter o atendimento adequado aos usuários, fls. 102/103.
Houve encaminhamento de reclamação nº 597/2020 pela Ouvidoria do Ministério Público, fls. 108/109, na qual relatava que os serviços/órgãos
tais como CRAS do Município de Joaquim Pires estaria funcionando normalmente, desobedecendo os decretos governamentais e isolamento
social.
Foi solicitado que o CRAS do Município de Joaquim Pires apresentasse esclarecimentos sobre a reclamação supracitada, fls. 110/113.
Expedida recomendação nº 20/2020, ao Município de Joaquim Pires, orientando sobre as medidas a serem adotadas para concessão de auxílios
assistenciais, cestas básicas ou outros necessários a manutenção da dignidade humana, fls. 115/117.
O CRAS do Município de Joaquim Pires apresentou esclarecimentos referente a reclamação nº 597/2020, fls. 120, informando que adotou as
medidas de prevenção do COVID-19, fornecendo Equipamento de Proteção Individual aos profissionais do SUAS, fixando informativos sobre
forma de prevenção e cuidados com a higiene, nas dependências das unidades. Funcionando em regime de revezamento, priorizando
atendimentos individualizados urgentes.
O Município de Joaquim Pires apresentou resposta sobre o cumprimento a recomendação nº 20/2020, fls. 124/128.
Juntou-se aos autos folhas extraídas do Procedimento Administrativo nº 16/2020, SIMP nº 148-161/2020, por tratar-se se assunto correlacionado
ao objeto do presente procedimento, fls. 133/144.
Foi encaminhada Nota Técnica Conjunta nº 03/2020/CAODEC/CAODIJ/MPPI, que trata sobre o funcionamento dos órgãos da Assistência Social
no período de pandemia, ao Município de Morro do Chapéu do Piauí, fls. 133.
Expedida recomendação nº 21/2020, ao Município de Morro do Chapéu do Piauí, orientando sobre as medidas a serem adotadas para concessão
de auxílios assistenciais, cestas básicas ou outros necessários a manutenção da dignidade humana, fls. 134/138.
Às fls. 146 foi indeferida a instauração de Notícia de Fato, ao que se refere a manifestação nº 597/2020, bem como de qualquer outro
procedimento extrajudicial, tendo em vista que foi encaminhado ofício ao CRAS do Município de Joaquim solicitando que se manifestasse sobre a
referida reclamação e este informou que o CRAS está funcionando de maneira diferenciada, com o fito de evitar a transmissão da COVID-19.
Juntou-se a estes autos RESOLUÇÃO CMAS Nª 07/2020, 3 de junho de 2020, que aprovou o Termo de Aceite da Adesão do Repasse
Financeiro Emergencial de Recursos Federais para a Estruturação da Rede do SUAS por meio de aquisição de EPis no âmbito do município
Mono do Chapéu do Piauí- PI.
A Secretaria de Assistência Social do Morro do Chapéu apresentou resposta, ID: 31592365, sobre o cumprimento da Nota Técnica Conjunta nº
03/2020/CAODEC/CAODIJ/MPPI.
O Município de Esperantina apresentou resposta informando sobre o acatamento da Recomendação nº 22/2020, ID: 32075918.
É o relatório. Fundamento.
Pode-se constatar que os três municípios, através de seus órgãos de assistência social, acataram todas as orientações e recomendações
expedidas pelo Ministério Público do Estado do Piauí.
Isso posto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, nos termos da Resolução CNMP nº 174/2017, art. 12.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, ao CAODEC e encaminhe cópia ao Diário Eletrônico do Ministério Público para
publicação.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretária tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do procedimento no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração. Esperantina (PI), 15 de dezembro de 2020.
{assinado digitalmente}
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Esperantina

3.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI14829
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 053/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, 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:
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 o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001, sobretudo o seu artigo 2º, parágrafo único, inciso I, o qual dispõe como um dos
direitos da pessoa portadora de transtornos mentais o "acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas
necessidades";
CONSIDERANDO, ademais, segundo a mesma lei federal, em seu artigo 3º, que "é de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política
de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade
e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência
em saúde aos portadores de transtornos mentais";
CONSIDERANDO os arts. 20 ao 26, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta o funcionamento dos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS consistem na
principal estratégia de mudança do modelo de atenção em saúde mental, constituindo-se em um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS,
constituindo-se em um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência
necessitem de cuidado intensivo, comunitário e personalizado;
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, com
funcionamento segundo a lógica do território, conforme art. 20, §2º da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017;
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CONSIDERANDO que os CAPS nas modalidades I, II, ad II e infantil, deverão funcionar no período compreendido de 08 às 18 horas, em
02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, bem assim que as modalidades II, adII e infantil poderão comportar um terceiro
turno, funcionando até às 21:00 horas, de acordo com o estabelecido no Art. 23, §1º, VI, § 4º, VI ,§12, VII e §15, VII, da Portaria de Consolidação
Nº 3, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que os CAPS nas modalidades III, ADIII e AD IV constituem-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, com
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados ( art. 23,
§7º, I; art. 28 e art. 50-B, da da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO os arts. 1º ao 17, do Anexo V, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017, que institui a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), cuja
finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO que são objetivos da Rede de Atenção Psicossocial a garantia do acesso das pessoas com transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas através do cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e
da atenção às urgências ( art. 3º, inciso III, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o recesso de fim de ano, segundo a legislação vigente no país, é uma decisão da empresa empregadora ou gestor
municipal de conceder folga por um determinado período de tempo para um grupo ou todos os funcionários, e que o mesmo ciente de que estará
interrompendo suas atividades produtivas e mantendo a remuneração da equipe em folga para tanto o recesso não se configura como férias, não
podendo assim ter a interrupção de serviços essências de saúde como os centros de atenção psicossocial;
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";
CONSIDERANDO que, 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 novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que a 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 a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público, na
defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, assim como resposta por escrito;
RECOMENDA a(os) Excelentíssimo(as) Senhor(a)(es) Prefeito(as) Municipal de Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí,
Floresta do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Conceição do Canindé, São Francisco de Assis do Piauí, Socorro do Piauí e Ribeira do Piauí e ao(as)
Secretária(os) Municipais de Saúde dos referidos municípios, com o objetivo de salvaguardar a vida e/ou saúde da população usuária do SUS
dos Municípios abarcados pela Promotoria de Simplício Mendes, determine medidas imediatas no sentido de garantir o funcionamento
adequado das Unidades Básicas de Saúde, Centros COVID-19, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, e demais
estabelecimentos municipais de saúde para que respeitem a regular e adequada oferta de serviços de saúde à população, garantido a
ininterrupção do atendimento aos cidadãos, evitando, de qualquer forma, retardos que comprometam a prestação de saúde devida e que
culminem por significar negativa de acesso a serviço de relevância pública e desrespeito a direito fundamental do cidadão.
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 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento
da presente recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
cronograma para o cumprimento da recomendação, com envio da documentação hábil a provar o fiel cumprimento a cada encerramento de
prazo.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem assim se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Simplício Mendes, 15 de dezembro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
PROMOTORA DE JUSTIÇA

4. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

4.1. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO14824
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica MPPI & PIAUIPREV
PARTES:
Ministério Público do Estado Do Piauí-MPPI/CNPJ n°05.805.924/0001-89;
Fundação Piauí Previdência/CNPJ n° 26.895.877/0001-81;
REPRESENTANTES:
Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora Geral de Justiça do Estado do Piauí.
José Ricardo Pontes Borges - Presidente da Fundação Piauí Previdência.
OBJETO: Desenvolver ações conjuntas e coordenadas, visando aprimorar a tramitação dos processos de aposentadoria, pensão e
auxílio reclusão, de interesse de membros e servidores ativos e seus dependentes, além do compartilhamento dos dados da folha de
pagamento dos agentes públicos.
VIGÊNCIA: 02 (dois) anos a contar da publicação.
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 776 Disponibilização: Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020

FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, Lei Complementar estadual nº 40, de 14 de julho de 2004, e Lei
estadual nº 6.910, de 12 de dezembro de 2016.
DATA DA ASSINATURA:01 de dezembro de 2020.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:SEI:19.21.0014.0004492/2020-45

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/202014798
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº35/2020
A Pregoeira Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1388/2020, pela Exma.Sra.Procuradora-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na
ModalidadePregãoEletrônico,tendo a sessãoeletrônicasidorealizadanodia11.12.2020.
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de subscrição desoftwares da Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, com
módulos URL Filtering e Threat Prevention, eRenovação da Garantia dos equipamentos modelo PA3020 em alta disponibilidade por 12 (doze)
meses, paraatendimento às demandas do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), conforme condições, quantidades eexigências
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 349.924,16

R$ 176.542,00

R$ 173.382,16

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:APPROACH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:24.376.542/0001-21
ENDEREÇO:AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 416,SL 303,CENTRO,FLORIANÓPOLIS/SC, CEP:88015-100
REPRESENTANTE:KENT JOHANN MODES,CPF:047.478.629-35
FONE:(48) 4009-2160
E-MAIL:contato@approachtec.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Renovação da Garantia Firewall PaloAlto PA-3020.
Part Number: PAN-SVC-BKLN-3020-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
40.500,0
0

R
$
81.000,0
0

2

Licença para 12 meses de ThreatPrevention.
Part Number: PAN-PA-3020-TP-HA2-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0

3

Licença para 12 meses de Filtro deURL.
Part Number: PAN-PA-3020-URL4-HA2-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0
R
$
176.542,
00

ValorTotal
PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,15 DE DEZEMBRODE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

5.2. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 35/202014799
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 35/2020,que tem comoobjeto a"contratação
de empresa para fornecimento de subscrição de softwares da Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, com módulos URL
Filtering e Threat Prevention, e Renovação da Garantia dos equipamentos modelo PA3020 em alta disponibilidade por 12 (doze) meses, para
atendimento às demandas do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo I)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 349.924,16

R$ 176.542,00

R$ 173.382,16

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:APPROACH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:24.376.542/0001-21
ENDEREÇO:AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 416,SL 303,CENTRO,FLORIANÓPOLIS/SC, CEP:88015-100
REPRESENTANTE:KENT JOHANN MODES,CPF:047.478.629-35
FONE:(48) 4009-2160
E-MAIL:contato@approachtec.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

V a l o r

V a l o r
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Unitário

Total

1

Renovação da Garantia Firewall PaloAlto PA-3020.
Part Number: PAN-SVC-BKLN-3020-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
40.500,0
0

R
$
81.000,0
0

2

Licença para 12 meses de ThreatPrevention.
Part Number: PAN-PA-3020-TP-HA2-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0

3

Licença para 12 meses de Filtro deURL.
Part Number: PAN-PA-3020-URL4-HA2-R
Garantia: 12 meses
Fabricante: Palo Alto Networks

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0
R
$
176.542,
00

ValorTotal
PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,16 DE DEZEMBRODE 2020.
Dra.Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

5.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO14800
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº1388/2020, pela Exma. Sra.
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e
classificação da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 05.11.2020.
Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de 04 (quatro) HDs para Servidor HP Proliant DL380 Gen9, com garantia mínima
de 01(um)ano, para o Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 17.138,20

R$ 11.150,00

R$ 5.988,20

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: RAPHAEL SILVA ARAUJO (NEW RAPHA TECH), CNPJ Nº 24.884.690/0001-57;
REPRESENTANTE: RAPHAEL SILVA ARAÚJO
TELEFONE: (79) 4101-6566
E-MAIL: contato@raphatech.com.br
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

V A L O
UNITÁRIO

1

HDs SAS para Servidor HP Proliant DL380 Gen9
com
MODLEO: PN HP: 832514-B21
ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 1 TB
Categoria: Midline 7.200 RPM
Form Factor: SFF (2,5")
Gaveta: Smart Carrier Velocidade de rotação: 7.200
RPM
Interface SAS
Taxa de Transferência 12GB/sec
Altura 15,6 mm, Largura 75,7 mm, Profundidade
118,7 mm
Compatível com servidor HP Proliant DL380
Gen9, Número Serial do servidor: BRC6438826
Garantia mínima de 01 ano

Und

4

R$ 2.787,50

R

V A L O R
TOTAL

R$ 11.150,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 16 de dezembro de 2020
Cleyton Soares da Costa e Silva - Pregoeiro do MPPI

5.4. HOMOLOGAÇÃO14801
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 27/2020 que tem como objeto a seleção de
proposta mais vantajosa para a aquisição de 04 (quatro) HDs para Servidor HP Proliant DL380 Gen9, com garantia mínima de 01(um)ano, para o
Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí, atendendo a sua tramitação e legislação
pertinente, HOMOLOGO a presente licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 17.138,20

R$ 11.150,00

R$ 5.988,20

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: RAPHAEL SILVA ARAUJO (NEW RAPHA TECH), CNPJ Nº 24.884.690/0001-57;
REPRESENTANTE: RAPHAEL SILVA ARAÚJO
TELEFONE: (79) 4101-6566
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E-MAIL: contato@raphatech.com.br
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

V A L O
UNITÁRIO

1

HDs SAS para Servidor HP Proliant DL380 Gen9
com
MODLEO: PN HP: 832514-B21
ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 1 TB
Categoria: Midline 7.200 RPM
Form Factor: SFF (2,5")
Gaveta: Smart Carrier Velocidade de rotação: 7.200
RPM
Interface SAS
Taxa de Transferência 12GB/sec
Altura 15,6 mm, Largura 75,7 mm, Profundidade
118,7 mm
Compatível com servidor HP Proliant DL380
Gen9, Número Serial do servidor: BRC6438826
Garantia mínima de 01 ano

Und

4

R$ 2.787,50

R

V A L O R
TOTAL

R$ 11.150,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 16 de dezembro de 2020
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

5.5. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 67/2019/FMMPPI14816
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 67/2019, firmado em 16/12/2020 entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado
do Piauí - CNPJ 24.291.901/0001-48 e a empresa Lenovo Comercial e Distribuição Ltda - CNPJ: 22.797.545/0001-03;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0722.0006801/2020-26;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa a prorrogação do prazo de execução para entrega dos COMPUTADORES adquiridos pelo Fundo de
Modernização do Ministério Público;
d) Fundamento Legal: Inciso V, do §1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
e) Do Prazo de Entrega: O novo prazo de entrega dos objetos será até o dia 06 de março de 2020 (06/03/2020);
f) Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes;
g)Signatários: Pela contratada, Srs. Daniel Furlan Nicoline, CPF: 277.777.608-31, e Fábio de Souza Lima, CPF: 101.466.998-74, e contratante,
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí.
Teresina- PI, 16 de dezembro de 2020.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 14815
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 861/2020
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 03 (três) dias de folga, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2020, à servidora comissionada RAQUEL PEREIRA DUQUE,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15575, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI, nos termos do art. 14 do Ato
PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 03 e 04/10/2020, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 15 de dezembro de 2020.
Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 862/2020
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 07 e 08 de janeiro de 2021, à servidora comissionada LINDINALVA DE MOURA SOUSA,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15374, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Barras - PI, nos termos do art. 14 do Ato
PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 01/05 e 04/07/2020, ficando 01
(um) dia para fruição em momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 863/2020
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 07 e 08 de janeiro de 2021, à servidora comissionada MARINA LAURA FORTES DE BRITO
OLIVEIRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15114, lotada junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI, nos termos do art.
14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 26/01 e 23/02/2019,
ficando 01 (um) dia para fruição em momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 864/2020
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,
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RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 18 de dezembro de 2020, à servidora comissionada LUDIMARIA MIRANDA DA SILVA, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15136, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 26/05/2019, sem que recaiam descontos sob
o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. 85ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA14823
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
PA Eleitoral n° 02/2020 SIMP n° 393-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO ELEITORAL
Trata-se de Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado por esta Promotoria Eleitoral com finalidade de solicitar informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores que compõem a 85ª Zona Eleitoral para facilitar a atuação do Ministério Público Eleitoral na análise dos registros de
candidaturas das eleições de 2020.
Foram expedidos Ofícios aos Presidentes das Câmaras Municipais de Joaquim Pires e Murici dos Portelas, bem como aos Prefeitos dos referidos
municípios que constituem a 85ª Zona Eleitoral, havendo nos autos informações sobre o encaminhamento dos expedientes aos destinatários.
É o relatório. Fundamento.
O SISCONTA Eleitoral (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais) é
um banco de dados, integrante de uma ferramenta tecnológica/digital desenvolvida pela Coordenadoria do Grupo Executivo Nacional da Função
Eleitoral (Genafe) e a Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República com a finalidade de auxiliar a atuação no âmbito
eleitoral do Ministério Público brasileiro.
O sistema precisa de informações de órgãos públicos, dentre eles, Prefeituras e Câmaras municipais que ao inserirem no SISCONTA suas
decisões político/administrativas com repercussões eleitorais (potencialmente geradoras de inelegibilidade) garantem maior transparência de
dados e são indispensáveis para eventual impugnação de registro de candidatura pelos membros do Ministério Público Eleitoral.
Diante da grande utilidade do SISCONTA para atuação desta Promotoria Eleitoral, sobretudo no corrente ano eleitoral, foi instaurado o presente
Procedimento Administrativo com a finalidade de oficiar Prefeituras e Câmaras Municipais de Joaquim Pires e Murici dos Portelas solicitando a
colaboração deste órgãos para alimentar o sistema no intuito de colacionar informações que possam embasar eventuais impugnações de registro
de candidaturas e assim agilizar o trabalho desta Promotoria no momento da análise dos registros das candidaturas eleitorais dos municípios da
85ª Zona Eleitoral do Piauí.
Destaca-se que não há lei ou outro ato normativo que obrigue órgãos e poderes públicos a disponibilizar informações no SISCONTA, sendo as
solicitações expedidas pelo Ministério Público Eleitoral um mero pedido de colaboração amparado na supremacia do interesse público e
transparência.
Logo, não há responsabilização de agentes públicos diante de eventuais desídias na alimentação do SISCONTA.
Por fim, nada obsta que os órgãos oficiados promovam, ao longo deste ano, cadastro de suas informações no SISCONTA, sendo que a ausência
de
informações deles dispostas não afetou os trabalhos desta Promotoria Eleitoral que, ao tempo da análise dos registros de candidaturas, obteve
informações potenciadoras de inelegibilidades tanto pelo próprio SISCONTA, como por outros meios, a exemplo das listas do TCE, TCU e do
sistema Themis do TJPI.
Isto posto, pelos fundamentos expostos, a Promotoria Eleitoral da 85ª ZE/PI promove o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo
Eleitoral nº 02/2020 (SIMP 000393-161/2020) diante do atingimento de sua finalidade.
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

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

8.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 –
REGIONAL FLORIANO-PI14827
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 19/2020
(PA Nº 2-413/2020)
Recomenda aos MUNICÍPIOS integrantes da região de atuação do GRPIRF - GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO
ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 - REGIONAL DE FLORIANO, nas pessoas dos Prefeitos, Secretários Municipais da Saúde e
Integrantes da Vigilância Sanitária Municipal, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel
cumprimento da legislação que dispõe sobre os protocolos sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do
SARSCoV-2 (COVID-19), intensificando a fiscalização e não autorizando a realização de qualquer evento que causa aglomeração,
notadamente as eventuais festas natalinas, de final de ano e de comemoração à posse dos novos prefeitos e vereadores, a fim de
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proteger a vida, saúde pública e prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - Grupo Regional de Promotorias Integradas - Região de
Floriano, representado por seus Promotores abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da
Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e, 1º e ss.
da Res. 174/2017, c/c a Resolução 02/2020 do CPJ/PI, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei referida acima prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena,
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos
específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o protocolo
específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que o "abrandamento" das medidas de isolamento, por decreto, antes de chegarmos ao pico da crise sanitária, estimada para
o mês de maio e início de junho do corrente ano, irá contribuir para a disseminação do coronavirus e potencializar a saturação da capacidade de
atendimento do HRTN, hospital referência para uma população de usuários estimada em 500 mil pessoas;
CONSIDERANDO que o Hospital Regional Tibério Nunes, sediado no município de Floriano, é referência macrorregional para os municípios do
Sul do Piauí, bem como para municípios do vizinho Estado do Maranhão, totalizando mais de 30 municípios e cerca de mais de 500 mil
habitantes;
CONSIDERANDO que, com o aumento esperado no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o Piauí pode enfrentar a escassez de
leitos clínicos, de terapia intensiva e ventiladores artificiais, elementos essenciais no tratamento de pacientes em estado crítico por COVID-19;
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que foi instituído, através da Resolução nº 02, de 07 de abril de 2020, os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19, enquanto durar o estado de calamidade pública, e seus efeitos, decretado pelo Governo do Estado, como
órgãos de execução de atuação regionalizada e especializada;
CONSIDERANDO que os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 atuarão em 09 (nove) regiões, a
saber: Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Picos, Oeiras, Floriano, Bom Jesus e São Raimundo Nonato;
CONSIDERANDO que o Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Região de Floriano engloba os
seguintes Municípios: Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Canavieira, Colônia do
Gurgueia, Eliseu Martins, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Ayres, Guadalupe, Itaueira, Jardim do Mulato, Jerumenha, Landri Sales, Manoel
Emídio, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração, Ribeiro Gonçalves, Rio
Grande do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí;
CONSIDERANDO que a atuação dos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 abrangerá demandas
com impacto regional, ou seja, aquelas que atingem dois ou mais Municípios, observando os seguintes eixos temáticos: Sistema Único de Saúde
(SUS); Saúde Suplementar e Relações de Consumo; Patrimônio Público; Assistência e Educação; Segurança Pública e Sistema Prisional,
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000002-413/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir que os atos normativos
expedidos pelo ESTADO DO PIAUÍ, visando o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de importância internacional,
decorrente do novo coronavírus, classificada como pandemia, atendam ao disposto nos atos normativos federais e orientações da OMS, e que
todos os atos normativos expedidos pelos MUNICÍPIOS integrantes da região de atuação do GRPIRF - GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS
INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 - REGIONAL DE FLORIANO atendam ao disposto nos atos normativos estaduais, bem
como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia dos direitos à vida e saúde pública,
RESOLVE RECOMENDAR aos MUNICÍPIOS integrantes da região de atuação do GRPIRF - GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS
INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 - REGIONAL DE FLORIANO, nas pessoas dos Prefeitos, Secretários Municipais
da Saúde e Integrantes da Vigilância Sanitária Municipal, as seguintes providências:
1. a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação que dispõe sobre os protocolos
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sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19), intensificando a fiscalização e não autorizando a
realização de qualquer evento que causa aglomeração, notadamente as eventuais festas natalinas, de final de ano e de comemoração à posse
dos novos prefeitos e vereadores, a fim de proteger a vida, saúde pública e prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei;
2. Cientificar toda a população sobre o teor da presente recomendação, para fins de conhecimento, cumprimento e responsabilização.
3. Noticiar ao Ministério Público a ocorrência de qualquer evento festivo ou não com aglomeração realizado sem a devida autorização das
autoridades sanitárias municipais, indicando local, data, horário e nome e endereço do responsável, para fins de apuração de responsabilidade
penal, sem prejuízo das responsabilidades civil e administrativa.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
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.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar ao Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Região de Floriano,
através do e-mail gruporegionalfloriano@mppi.mp.br, manifestação escrita edocumentação hábil a provar o fiel acatamento e cumprimento
do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação, bem
como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para
conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se com urgência.
Floriano, 16 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ de Floriano
Coordenador do GRPIRF
__________________________
Francisco de Assis R. de Santiago Júnior
Promotor de Justiça - Itaueira
Subcoordenador do GRPIRF
__________________________
Danilo Carlos Ramos Henriques
Promotor de Justiça - 4ª PJ de Floriano
__________________________
Savio Eduardo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça - Manuel Emídio
__________________________
Assuero Stevenson Pereira Oliveira
Promotor de Justiça - Ribeiro Gonçalves
__________________________
João Batista de Castro Filho
Promotor de Justiça - Marcos Parente
__________________________
Ana Sobreira Botelho
Promotora de Justiça - Guadalupe
__________________________
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça - Regeneração
__________________________
Afonso Aroldo Feitosa Araújo
Promotor de Justiça - Amarante
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