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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ14834
PORTARIA PGJ/PI Nº 2360/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0009.0007759/2020-84,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DOUGLAS RIBEIRO MACHADO MACIEL, Analista Ministerial, matrícula nº 270, para exercer as atribuições inerentes ao
cargo em comissão de Auditor (CC-09), em substituição ao servidor THADEU FERREIRA SOARES, enquanto durar a licença paternidade deste,
no perído de 06 a 25 de dezembro de 2020, com efeitos retroativos.
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 2361/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0013.0007577/2020-88,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor IRAILDO WELINGTON DO NASCIMENTO, matrícula nº 15476, para exercer as atribuições inerentes ao cargo em
comissão de Assessor de Gestão de Contratos (CC-06), em substituição à servidora Núbia Flannia Soares dos Reis, enquanto durar as férias
desta, no perído de 07 a 26 de janeiro de 2021.
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 2362/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 119.21.0723.0006884/2020-98,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora TUANY DE SOUSA FRANÇA, matrícula nº 15527, Assessora Ministerial (CC-01), para substituir o servidor Pedro
Henrique Gomes do Nascimento, Técnico Ministerial, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, enquanto durar o afastamento
deste, no período compreendido entre os dias 07 a 11 de dezembro de 2020 e 14 a 18 de dezembro 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 2364/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005627/2020-95,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ALICE CRISTINA CARDOSO FERNANDES BATISTA, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 168, do Padrão 07, Classe C para o Padrão 08, Classe C de sua carreira,
conforme artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 19 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2365/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA-SEI nº 19.21.0378.0007632/202015,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora ROSIMARIA MENESES DO NASCIMENTO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15253, 01 (um) dia de
folga, para ser fruído no dia 18 de dezembro de 2020, como compensação em razão de atuação na fiscalização do processo unificado de escolha
dos membros dos Conselhos Tutelares, conforme Portaria PGJ/PI nº 3091/2019, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
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 2366/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0007911/2020-48,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

31

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento*

*Substituição de Servidor
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento*

*Substituição de Servidor
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 2367/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0007909/2020-05,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE DEZEMBRO/2020
SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

25

Promotoria de Justiça de Guadalupe

Rebeca Correia Silva*

*Substituição de Servidor
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 2368//2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0007910/2020-75,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias De Carvalho*

*Substituição de Servidor
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 2369//2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação do Promotor de Justiça Fernando Ferreira dos Santos, titular
da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo cumulativamente pela 35ª Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Altos, para atuar no plantão ministerial
do dia 27 de dezembro de 2020, na Comarca de Teresina, de atribuição da 35ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2370//2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando o despacho contido no Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0700.0007887/2020-37,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar no
processo nº 0800868-70.2020.8.18.0032 (SIMP 001046-361/2020), em trâmite na 3ª Vara Cível de Picos, em razão de arguição de suspeição do
Promotor de Justiça titular e substitutos legais, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 1391/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
[]

2.1. RECOMENDAÇÃO PGJ-PI14846
RECOMENDAÇÃO PGJ-PI Nº 05/2020
OBJETO: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA 3ª DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL DE PICOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Procuradora-Geral de Justiça signatária, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelos arts. 127 e 129, inc. II, da Constituição Federal e art. 12, inc. XVIII, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como do efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
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CONSIDERANDO que estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição
Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia,
relacionada com a segurança pública e persecução criminal, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução CNMP nº 20/2007;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como escopo garantir a legalidade e eficiência do
trabalho policial, assegurar a indisponibilidade da persecução criminal e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade
policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público, de
forma a garantir a segurança pública, nos termos do art. 2º, caput, da Resolução CNMP nº 20/2007 e no art. 2º, caput, da Resolução CPJ/MPPI
nº 06/2015;
CONSIDERANDO que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme dispõe o art. 144, caput, da Constituição da República, se
caracterizando, pois, como direito difuso da sociedade;
CONSIDERANDO que a Administração Pública de qualquer dos poderes do Estado deve necessariamente obedecer aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37 da Constituição da República, e que a
violação de tais princípios importam em atos de improbidade administrativa, punidos na forma da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992;
CONSIDERANDO que 6ª Promotoria de Justiça de Picos instaurou o Procedimento Administrativo nº 11/2019 (SIMP nº 000017-281/2017) com o
escopo de acompanhar as condições de trabalho da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil;
CONSIDERANDO que o procedimento mencionado alhures, autuado a partir de ofício elaborado por Delegados de Polícia com atuação na
região, descortina a precariedade da prestação do serviço, acentuada pelas seguintes razões: 1) insuficiência de recursos humanos: não há
sequer uma equipe de investigação vinculada a cada distrito policial; 2) falta de recursos materiais: não há uma viatura à disposição de cada
distrito policial; e 3) a região de Picos figura como o segundo maior entroncamento do Nordeste, sendo local de intenso e ininterrupto tráfico de
drogas e polo de abastecimento de substâncias entorpecentes de mais de trinta cidades;
CONSIDERANDO a retomada do curso de formação dos candidatos aprovados no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva
para os Cargos de Delegado e de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí (Editais nº 001/2018 e 002/2018).
RESOLVE, na forma dos dispositivos constitucionais e legais acima mencionados, RECOMENDAR:
I - Ao Governador do Estado do Piauí, ao Secretário de Segurança Pública e ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí,
conjuntamente,que adotem medidas no sentido de providenciar a lotação de Delegados, Agentes e Escrivães de Polícia Civil nas diversas
unidades policiais, seja por meio da nomeação de novos servidores para os cargos vagos, criação de novos cargos ou mesmo através da
revogação de atos de cessão, fazendo apresentar a esta Procuradoria-Geral de Justiça um plano de reestabelecimento pleno e eficiente de
funcionamento, tudo no prazo de até 60 dias;
II - Ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, que seja providenciada, em caráter de urgência, a lotação temporária de, ao
menos, 2 (dois) investigadores de polícia em cada distrito da Regional de Picos - 3ªDRP, com o fim de otimizar os trabalhos e minimizar o
acúmulo de processos e diligências, devendo informar a este Órgão Ministerial Superior, no prazo máximo de 10 (dez) dias, as providências
adotadas.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas cabíveis, inclusive judiciais, caracterizando
o dolo, a má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de Ação Civil Pública
quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data de cientificação da presente Recomendação, o Ministério Público do Estado do Piauí considera seus destinatários como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, portanto, para fins de demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
À Secretaria-Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e notificação do Exmo. Governador do
Estado do Piauí, do Secretário de Segurança Pública, do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí e do membro ministerial titular da 6ª
Promotoria de Justiça de Picos.
Teresina, 29 de outubro de 2020.
Cleandro Alves de Moura
Subprocurador de Justiça Jurídico

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14835
Procedimento Preparatório n.º 22/2020
SIMP: 000428-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, instaurado como Procedimento Preparatório n.º 19/2020, por meio da Portaria n.º 99/2020 (ID n.º
31542314), com o objetivo de investigar possível ato de adoção à brasileira de menor natural da cidade de Piracuruca.
O presente procedimento originou-se mediante formulário de denúncia registrada sob o número de protocolo 2196/2020 (ID n.º 31542287),
enviado por meio do Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, subscrita pelo Coletivo de Pais e Pretendentes a Adoção (COPPA).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, oficiou-se o Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social do município
de Piracuruca, com vias a obter informações sobre a identidade da criança.
Em resposta, por meio dos ofícios n.º 019/2020 e n.º 66/2020, o Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social Creas, respectivamente, informaram que a criança trata-se de A. L. N. A, tendo como mãe biológica Maria do Carmo Nunes dos Anjos, a qual
entregou de livre e espontânea vontade a criança, conforme termo de declarações, ao casal Maria de Lourdes Aragão e Carlos José Cândido de
Sousa (ID n.º 31573487), que possuem a guarda provisória judicial da criança.
Em sede de diligências, constatou-se a existência de processo judicial n.º 0800393-43.2019.8.18.0067, o qual versa sobre a guarda de A. L. N. A.
Sucessivamente, foram realizadas reuniões com a Sra. Maria do Carmo Nunes dos Anjos e o advogado da Sra. Maria de Lourdes, conforme atas
constantes nos IDs n.º 31624387 e n.º 31624388.
Através do ofício n.º 599/2020,(ID n.º 31652564), requisitou-se ao Curso Prime cópia da live realizada no dia 10/06/2020. Em resposta acostada
ao ID n.º 31695397, o Curso Prime relatou que a referida live não foi gravada, tampouco ficou salva no instagram, o que impossibilita o envio a
esta Promotoria de Justiça.
Posteriormente, foi realizada audiência extrajudicial instrutória com a Sra. Maria de Lourdes Aragão, conforme mídias audiovisuais que
encontram-se no OndeDrive da Promotoria de Justiça.
Notificado para que apresentasse informações quanto a atos que desejava ser realizado no presente procedimento, o COPPA solicitou a oitiva
das pessoas mencionadas no depoimento da Sra. Maria de Lourdes.
Em cumprimento a solicitação do COPPA a 2.ª Promotoria de Justiça realizou audiência extrajudicial instrutória com Amara Cecília da Silva
Amaral e Zulmira Rodrigues de Brito, conforme atas acostadas aos IDs n.º 32182342 e n.º 32182345.
É o relatório.
Após análise dos autos, depreende-se que há relação jurídica filial decorrente de vínculo socioafetivo, que se desfeito, comprometerá a
integridade física e psíquica da criança. Diante disso, com base no princípio da proteção integral e bem-estar da criança, em que pese o registro
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ter sido realizado de forma irregular, deverá ser mantido.
O Direito da Criança e do Adolescente também é normatizado através dos seus princípios jurídicos, princípios de direitos humanos, que
analisados no caso concerto, de forma singular, merecem ser aplicados em detrimento de norma legal positivada, uma vez que, busca-se como já
enfatizado, promover a proteção e o desenvolvimento integral da criança.
Perceba-se também que as partes afirmam não se conhecerem e que não houve qualquer negociação ou envolvimento financeiro entre ambos o
que, em tese, afasta a existência de crimes.
Além disso, o Conselho Tutelar acompanhou o processo de perto, fato que se não legitima os fatos ora trazidos, ao menos induz uma presunção
que os interesses da criança foram respeitados.
Não bastasse, o próprio Judiciário referendou os fatos em apreço, quando defere o pedido de guarda e inicia o processo de adoção, conforme
decisão prolatada nos autos no processo judicial n.º 0800393-43.2019.8.18.0067.
De mais a mais, é consabido que, embora o cadastro de adoção deva ser respeitado, este não é absoluto e por vezes configura uma exigência
que termina por gerar exclusões, já que os casais informam idade, sexo e outras características das crianças a serem adotadas. Nesta
ponderaç˜ào de interesses, o cadastro nacional pode ser mitigado em nome do melhor interesse e da proteção integral da criança.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10 da Resolução 23/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do Procedimento
Preparatório n.º 22/2020.
Notifique-se o noticiante da presente decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 16 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 95/2020
SIMP: 000398-174/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 95/2020, instaurado com a finalidade de
apurar situação de vulnerabilidade e agressões contra pessoa idosa.
O presente procedimento originou-se a partir de Ficha de Atendimento (fl. 04), na qual consta que a Sra. Rita Maria da Conceição vivencia
situação de vulnerabilidade provocada, sobretudo, pela conduta do filho, Sr. Paulo, o qual pratica agressões físicas e psicológicas em detrimento
da idosa, além de vender os pertencentes desta para manter seu vício em entorpecentes.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício n.º 549/2019 (fl. 09), solicitou-se Relatório Social do presente
caso à Secretária de Assistência Social do município de Piracuruca/PI.
Em resposta, mediante ofício n.º 012/2020 (fl. 16), foi encaminhado o relatório solicitado, no qual consta que a equipe do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) tentou realizar visitas domiciliares à idosa, todavia não logrou êxito, em razão da residência se
encontrar fechada nessas ocasiões.
Além disso, o CREAS informou que buscou contato com a equipe de saúde do bairro Colibri, a qual confirmou o fato da idosa estar em vivência
de violação de direitos, que a residência da idosa está em péssimas condições, bem como que vive com quantia escassa de recursos, haja vista
que, devido a empréstimos realizados em seu nome, não recebe o valor integral de sua aposentadoria.
Adiante, em 05/11/2020, realizou-se reunião com o Sr. Paulo e os representantes do CREAS, conforme ata de reunião (fl. 25). Na ocasião, o
noticiado relatou que está recuperado do vício em entorpecentes, que não se apropria dos valores pertencentes à idosa, tampouco vende seus
bens.
Após, solicitou-se à Secretaria de Assistência Social desta urbe, por meio do ofício n.º 710/2020 (ID n.º 31680592), relatório social atualizado
acerca do caso em apreço, com vias a constatar a persistência, ou não, da situação de vulnerabilidade.
Em atenção à solicitação ministerial, foi encaminhado relatório técnico (ID n.º 31827076), datado de 17/09/2020, por meio do qual se informa que
a equipe do CREAS realizou visita domiciliar na residência da idosa, oportunidade em que se constatou, através do relato desta, que persistem
os episódios de violência física e psicológica perpetrados pelo filho.
Diante disso, foi ajuizada Ação Protetiva em favor da idosa, a qual foi protocolada no Juízo em 28/10/2020, gerando o processo n.º 080070837.2020.8.18.0067, cujo comprovante de ajuizamento se encontram encartados nos autos (ID n.º 32008539).
Ademais, ressalta-se que foi realizada a criação de um novo protocolo no SIMP para fins de acompanhamento da referida ação (SIMP n.º
000653-174/2020).
É o relatório.
Diante do exposto, verifica-se que todas as medidas necessárias ao presente caso foram adotadas, inclusive a judicialização, não mais existindo
justificativa para a contiguidade do presente Procedimento Administrativo, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cientifique-se o noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 50/2020
SIMP: 000211-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 50/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
72/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a publicidade de gastos públicos no município de São José do Divino/PI, durante a
pandemia do COVID-19.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 46/2020 (ID n.º 31282859), destinada à Secretaria de Saúde do
município de São José do Divino/PI, recomendando-se, em síntese, a disponibilização de todas as contratações e aquisições realizadas durante
a pandemia, por meio de sítio eletrônico de link específico de acesso.
Adiante, expediu-se o ofício n.º 234/2020 (ID n.º 31369728), requisitando informações acerca do cumprimento dos termos da referida
recomendação.
Em resposta, mediante ofício n.º 35/2020 (ID n.º 31390098), foi informado que o município acatou o instrumento recomendatório, realizando a
implantação de uma aba específica no Portal da Transparência e no Contrato Web do Tribunal de Contas do Estado, para que sejam inseridas
informações referentes aos gastos da municipalidade no que tange ao combate e controle do COVID-19.
Além disso, o município encaminhou cópia o Plano Emergencial de Aplicação de Recursos Financeiros, elaborado para fins de planejamento e
transparência dos gastos públicos relativos ao período de pandemia.
Após pesquisa realizada com vias a aferir a veracidade das informações supracitadas, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 67/2020 (ID n.º
31459416), destinada à Secretaria de Saúde do município de São José do Divino/PI, recomendando-se a readequação do sítio eletrônico de link
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específico, em especial quanto à disponibilização de mais informações.
Em resposta (ID n.º 31590212), o município comunicou ciência e acatamento dos termos da aludida Recomendação Ministerial, encaminhando
documentos comprobatórios pertinentes.
Todavia, após pesquisa em sistemas informatizados, constatou-se que o município não cumpriu integralmente o instrumento recomendatório, vez
que não havia no Portal da Transparência o número das inscrições dos contratados, prazos contratuais, objeto, quantidade e valores
individualizados.
Diante disso, após requisição ministerial, o município se manifestou acerca do descumprimento, mediante ofício n.º 111/2020 (ID n.º 32075543),
informando que tais informações não estavam visíveis a usuários externos, devido às inconsistências do site, as quais já foram solucionadas,
conforme documentos encaminhados em anexo.
É o relatório.
Diante do exposto, verifica-se que todas as medidas foram adotadas pelo município, bem como as recomendações vêm sendo seguidas e o
Portal da Transparência devidamente alimentado.
Perceba-se, portanto, que não há justificativa para o seguimento do presente Procedimento Administrativo, sendo o arquivamento medida que se
impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14836
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04-2020 PORTARIA Nº 04/2020
SIMP Nº 000021-417/2020
ASSUNTO: Fornecimento de Medicamentos COVID-19
RESUMO: Pedido de Testes Rápidos para a Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior-PI.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se no dia 02.06.2020 este Procedimento Administrativo nº 04/2020, (SIIMP Nº 000021-417/2020), com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Justiça do Estado do Piauí - SEJUS, no sentido de prevenir e eventualmente
tratar as pessoas privadas de liberdade, bem como os servidores públicos que apresentem alguns dos sintomas sugestivos da COVID-19, no
âmbito da Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior/PI (ID: 2691624 - ID: 2691623).
Em cumprimento às medidas determinadas inicialmente foram adotadas as seguintes providências:
ID: 2705547 e ID: 2705546 (1.a) JUNTADA do Ofício nº 25/2020 remetido pelo CAOCRIM ao Gabinete de Acompanhamento e da COVID-19,
instalado no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí pela Procuradora Geral de Justiça, sugerindo fosse oficiado à Secretaria de Justiça
do Estado do Piauí - SEJUS, para que esclarecesse as medidas adotadas para coibir a propagação do coronavírus no sistema prisional do
Estado;
ID: 2705561 e ID: 2705560 (1.b) JUNTADA da Nota Técnica elaborada pela SEJUS com orientações para prevenção do contágio por coronavírus
no sistema prisional do Piauí;
ID: 2705569 e ID: 2705568( (1.c) JUNTADA da Nota Preventiva elaborada pela SEJUS e dirigida às Unidades de Alimentação e Nutrição das
Unidades Prisionais do Estado do Piauí;
ID: 2705577 e ID: 2705576 (1.d) Portaria/GSJ/Nº 115/2020, que institui ações preventivas de controle e prevenção objetivando conter o impacto
do Coronavírus (COVID-19) no Sistema Prisional do Piauí;
ID: 2705588 e ID: 2705587 (1.e) JUNTADA da Portaria/GSJ/Nº 116/2020, que suspende as visitas sociais e íntimas, os atendimentos de
advogados e defensores públicos, serviços de assistência religiosa, recambiamentos interestaduais e as escoltas dos presos custodiados no
Sistema Prisional do Piauí como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do novo coronavírus e dá outras providências;
ID: 2705596 e ID: 2705595 (1.f) JUNTADA da Portaria/GSJ/Nº 123/2020, que prorroga a suspensão das visitas sociais e íntimas, os
atendimentos de advogados e defensores públicos, serviços de assistência religiosa, recambiamentos interestaduais e as escoltas dos presos
custodiados no Sistema Prisional do Piauí como medida excepcional para enfrentamento da COVID-19 e dá outras providências;
ID: 2705610 - ID: 2705608 - ID: 2705609 (1.g) JUNTADA de Folders informativos formatados pela SEJUS direcionados ao público interno e aos
profissionais das unidades prisionais;
ID: 2705619 e ID: 2705618 (1.h) JUNTADA da Portaria Interministerial nº 07, de 18 de março de 2020, da lavra dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde, que estabelece os fluxos e protocolos a serem seguidos para prevenir e tratar casos suspeitos de contágio pela
COVID-19;
ID: 2705631 e ID: 2705630 (1.i) JUNTADA da Nota Técnica nº 2/2020, da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial
e Segurança Pública, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
ID: 2709363 e ID: 2709362 - Publicação da PORTARIA Nº 04/2020 no Diário Eletrônico do MPPI - ANO IV - N º 651 Disponibilização: Terçafeira,9 de Junho de 2020 Publicação: Quarta-feira, 10 d e Junho d e 2020; (ID: 2691630 e ID: 2691629) - Juntada da RECOMENDAÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 13/2020, de 02 de junho de 2020, que foi encaminhada ao Secretário de Justiça do Estado do Piauí, RECOMENDANDO:
1.RECOMENDAR, ao Excelentissimo Senhor Secretário de Justiça do Estado do Piauí, na sua respectiva área de competência, que realize no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, as seguintes providências:
1.1 Aquisição e disponibilização/fornecimento à Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior/PI,
em qualidade e quantidades adequadas ao contexto da pandemia da COVID-19, dos seguintes materiais:
a. Materiais de higienização e de desinfecção dos utensílios utilizados na alimentação, assim como na lavagem do vestuário e roupas de cama e
banho dos presos, notadamente os produtos para relacionados nas Notas Técnicas nº 26/2020 e 34/2020, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;
b. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários para medidas de prevenção e controle da disseminação da COVID-19, como sabão,
álcool em gel e máscaras, para utilização, na circulação da área comum, pelos presos e agentes públicos que trabalham no citado
estabelecimento prisional;
c. Manter em estoque materiais de higienização e de desinfecção, além de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, necessários para
medidas de prevenção e controle da disseminação da COVID-19 para os presos e funcionários da supradita unidade penitenciária.
1.2 Promover a testagem de todos os presos (sintomáticos ou não) que ingressarem no sistema prisional (qualquer modalidade de prisão),
inclusive dos que são presos em flagrante delito e são destinados à Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município
de Campo Maior/PI, estabelecendo sistema de controle unificado, inclusive com anotação no prontuário do preso;
1.3 Estabeleça controle do fluxo de policiais penais testados, atendendo ao regramento da Nota Técnica Conjunta 01/2020, do
CONASS/CONASEMS;
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1.4 Seja realizada a sanitização da referida unidade prisional, para desinfecção da mencionada unidade prisional;
1.5 Promova a definição de local adequado para o isolamento de presos com suspeitas de nas unidades penitenciárias ou em local fixo;
2. REQUISITAR ao recomendado que seja informado a este Grupo Regional, no prazo de até 72h, contados do recebimento desta
recomendação, por meio de ofício ou e-mail oficial, sobre o acatamento dos termos da Recomendação, para que não se torne necessária a
adoção de medidas judiciais."
ID: 2709414 - ID: 2709889 - (ítem 2) Expedição no dia 10.06.2020 do OFÍCIO Nº 149/2020 - SRCM, de 09 de junho de 2020 ao Secretário de
Estado da Justiça do Piauí - Secretaria de Estado da Justiça do Piauí - SEJUS, REQUISITA as seguintes informações, a serem fornecidas, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas: Informe acerca do cumprimento dos fluxos e dos protocolos instituídos pela lei nº 13.979/2020 e pela Portaria
Interministerial nº 07, de 18 de março de 2020, referendados na Nota Técnica da SEJUS, na Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa
Leite, localizada no município de Campo Maior/PI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, especialmente:
1 Há espaço reservado para o isolamento de preso ou profissional que eventualmente apresente suspeitas da COVID-19?
2 Os presos que ingressam na Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior/PI, estão
permanecendo em espaço reservado, de triagem, para o monitoramento de eventuais sintomas da COVID-19?
3 Há equipamentos de proteção individual em número suficiente para os servidores públicos que trabalham na referida unidade prisional e/ou
presos que porventura necessitem? E quais são esses equipamentos?
4 Está havendo o fornecimento de material de higiene e de limpeza em quantidade suficiente e adequada?
5 Qual a rotina dos presos durante esse período de pandemia do coronaví-rus? Há banho de sol por quanto tempo? O fornecimento de
alimentação está atendendo aos cuidados básicos para evitar o contágio?
6 Está sendo realizado o monitoramento ou houve o isolamento preventivo de presos inseridos no grupo de risco, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde (idosos; diabéticos; hipertensos; pessoas com insuficiência renal crônica; pessoas com doença
respiratória crônica etc)?
7 Há espaço, equipamentos e acesso à rede mundial de computadores disponíveis para a realização de audiências por videoconferência, bem
como para possibilitar o contato de presos com os respectivos familiares, uma vez que as visitas estão suspensas?
8 Há previsão de expedição de nova portaria prorrogando a suspensão das visitas sociais e íntimas, os atendimentos de advogados e defensores
públicos, serviços de assistência religiosa, recambiamentos interestaduais e as escoltas dos presos custodiados no Sistema Prisional do Piauí?
9 Existe caso suspeito ou confirmado de pessoa privada de liberdade ou de servidor público lotado na Penitenciária Regional José Arimateia
Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior/PI com a COVID-19?
9.1 Quantos presos já foram colocados em regime domiciliar por decisão administrativa do Juízo da Vara de Execução Penal de Campo Maior-PI,
conforme Portaria nº 4/2020, de 20 de março de 2020? E quantos desses presos estão sendo monitorados por tornozeleira eletrônica? Declinar a
qualificação dos presos postos em liberdade.
9.2 Quais as demais providências que porventura estão sendo adotadas pela SEJUS para prevenir e/ou conter o contágio do coronavírus na
Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo Maior/PI?
ID: 2709422 - ID: 2709889 (item 3) - Expedição no dia 10.06.2020 do Ofício nº 148/2020 - SRCM, de 09 de junho de 2020 ao Excelentíssimo
Secretário de Justiça do Estado do Piauí , enviando-lhe a RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2020, de 02 de junho de 2020, para
cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento, diante da urgência que o caso requer, para se manifestar sobre o
acatamento da presente recomendação.
ID: 2709890 e ID: 2709889 - Comprovantes de envio ao Secretário de Justiça do Estado do Piauí do Ofício nº 148/2020 - SRCM, de 09 de junho
de 2020, do Ofício nº 149/2020 - SRCM, de 09 de junho de 2020 , da RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2020, de 02 de junho de 2020
e da PORTARIA Nº 04/2020, de 02 de junho de 2020.
ID: 2709334 e ID: 2709333 (item 4)- Comprovante de envio de PORTARIA Nº 04/2020 para o CAOCRIM e CAO SAUDE;
ID: 2709345 e ID: 2709344 (item 5) - Comprovante de envio de PORTARIA Nº 04/2020 para o Diário Eletrônico do MPPI;
ID: 2728631 e ID: 2728630 - Em resposta ao Ofício nº 149/2020 - SRCM, de 09 de junho de 2020 (ID: 2709414 - ID: 2709889) o Secretário de
Justiça do Estado do Piauí protocolou no dia 18.06.2020 o OFÍCION° 588/2020 - GAB/SEJUS, de 18 de junho de 2020, solicitando a dilação do
prazo por 05 (cinco) dias, para a SEJUS apresenta resposta aos questionamentos requeridos no referido oficio. Concedida a dilação do prazo
solicitado pelo Secretário de Justiça (ID: 2730775 e ID 2730774.).
ID: 2766079 - ID: 2766077 - Em resposta ao Ofício nº 149/2020 - SRCM, de 09 de junho de 2020 (ID: 2709414 - ID: 2709889) o Secretário de
Justiça do Estado do Piauí protocolou no dia 29.06.2020 o OFÍCION° 651/2020 - GAB/SEJUS, de 26 de junho de 2020 ao qual foi anexada a
NOTA TÉCNICA 01/2020, de 20/03/2020 - ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO POR CORONAVIRUS NO SISTEMA
PRISIONAL DO PIAUÍ - (ID: 2705560 -Páginas 1 a 19), (ID: 2705560 -ANEXO I: Protocolo de lavagem das mãos - Páginas 20 a 21), (ID:
2705560 - ANEXO II Páginas 22 a 25 = ID: 2705569 - ID: 2705568): Nota Preventiva elaborada pela SEJUS e dirigida às Unidades de
Alimentação e Nutrição das Unidades Prisionais do Estado do Piauí - (ID: 2766079 - ID: 2766078 - Páginas 1 a 22).
Eis o relatóiro. Passa-se à decisão:
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas pela
Secretaria de Justiça do Estado do Piauí - SEJUS, no sentido de prevenir e eventualmente tratar as pessoas privadas de liberdade, bem como os
servidores públicos que apresentem alguns dos sintomas sugestivos da COVID-19, no âmbito da Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa
Leite, localizada no município de Campo Maior/PI (ID: 2691624 - ID: 2691623).
Observa-se que o Secretário de Justiça do Estado do Piauí vem adotando medidas eficientes na prevenção da pandemina do novo
coranavirus/COVID- 19, no âmbito da Penitenciária Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de Campo
Maior/PI, em conformidade com as informações prestadas e com a documentação referenciada no supramencionado OFÍCION° 651/2020 GAB/SEJUS, de 26 de junho de 2020 (ID: 2766079 - ID: 2766077) :
"No que se refere à existência de espaço reservado para o isolamento de preso ou profissional que eventualmente apresente suspeitas da
COVID-19, comunico que a referida unidade penal utiliza o sistema de triagem para recebimento de presos oriundos de delegacias e outras
unidades penais, sendo estes monitorados pelo setor de enfermagem. Com relação aos policiais e penais e demais colaboradores
administrativos, a recomendação é de afastamento das atividades laborais para observação.
Nas unidades prisionais do Interior do Estado, os internos que apresentam suspeitas da COVID-19, estão sendo isolados na própria unidade, em
cela e pavilhão específico, acompanhados pela equipe de saúde. Desta forma, os que estiverem assintomáticos ou com sintomas leves
permanecerão na unidade e os que apresentarem complicações serão encaminhadospara o hospital de referência da cidade.
Quanto aos equipamentos de proteção individual disponíveis em número suficiente para os servidores que trabalham na referida unidade e/ou
presos que porventura necessitem, informo que foram distribuídos em quantidade satisfatória para a unidade, tais como, máscaras, luvas e álcool
em gel.
Além disso, esta Secretaria está fornecendo todo o material de higiene necessário para limpeza, este é adquirido mensalmente e distribuído
quinzenalmente para as pessoas privadas de liberdade. Destaco ainda que devido a pandemia do novo coronavírus fora reforçada a limpezada
unidade, com as instruções de higienização repassadas pela equipe de saúde.
Com relação a rotina dos presos durante esse período de pandemia, comunico que há banho de sol diário, com duração de lhora e trinta minutos.
Vale ressaltar ainda que os alimentos que são recebidos na unidade penal são higienizados com água e sabão, como medida de evitar a
propagação do vírus, conforme recomendação da nota técnica elaborada pela Diretoria de Humanização dessa SEJUS.
No que concerne ao monitoramento e isolamento preventivo de presos inseridos no grupo de risco, de acordo com a Organização Mundial de
Saúde, informo que esta recomendação está sendo atendida na citada unidade penal.
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No que diz respeito a disponibilidade de espaço, equipamento e acesso a internet para a realização de audiências, notifico que existem espaço
tisico e equipamentos para a ocorrência de chamadas por videoconferência, bem como estão sendo realizadas audiências e visitas virtuais
familiares, semanalmente.
Quanto a prorrogação da suspensão de visitas, atendimento de advogados e defensores, recambiamentos interestaduais, serviços de
assistências religiosas e escolta de presos no sistema prisional piauiense, comunico que foi expedida a Portaria GSJ n" 210/2020, a qual prorroga
as atividades acima por mais 15dias.
Importante esclarecer que até a presente data não existem casos confirmados de presos com COVID-19 na unidade penal. Com relação aos
servidores, há 02 (dois) policiais penais e 01 (um) colaborador administrativo confirmados e os mesmos estão cumprindo isolamento nas suas
residências.
Ademais, esclareço que 03 (três) apenados foram colocados em regime de prisão domiciliar por decisão da Vara de Execuções Penais, conforme
Portaria n" 4/2020, de 20 de março de 2020, são eles Antônio Marcos Amorim da Silva, genitora Maria de Fátima Silva; Felipe de Oliveira Melo,
genitora Luísa Pereira de Oliveira e Jailson Alves Rodrigues, genitora Maria Lúcia Alves Rodrigues. Os três não estão sendo monitorados por
tornozeleira eletrônica.
No mais, esta SEJUS informa que está adotando todas as providências necessárias para prevenir e/ou conter o contágio do coronavírus na
Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada em Campo Maior/Pl, tais como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção
individual para todos os servidores, bem como o uso de máscaras por todos os internos, além do isolamento de novos presos oriundos de
delegacias e outras unidades penais, suspensão de visitas presenciais de familiares, advogados e outros mecanismos previstos na Portaria GSJ
n° 210/2020."
Verifica-se que o Secretário de Justiça do Estado do Piauí anexou ao referido OFÍCION° 651/2020 - GAB/SEJUS, de 26 de junho de 2020 (ID:
2766079 - ID: 2766077) a NOTA TÉCNICA 01/2020, de 20/03/2020 - ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO POR
CORONAVIRUS NO SISTEMA PRISIONAL DO PIAUÍ - (ID: 2705560 - Páginas 1 a 19), (ID: 2705560 -ANEXO I: Protocolo de lavagem das mãos
- Páginas 20 a 21), (ID: 2705560 - ANEXO II Páginas 22 a 25 = ID: 2705569 - ID: 2705568):
Nota Preventiva elaborada pela SEJUS e dirigida às Unidades de Alimentação e Nutrição das Unidades Prisionais do Estado do Piauí - (ID:
2766079 - ID: 2766078 - Páginas 1 a 22), cujo sumário está na página abaixo:
Observa-se que o Secretário de Justiça do Estado do Piauí encaminhou aos Gerentes das Unidades Prisionais do Estado do Piauí a referida
NOTA TÉCNICA 01/2020, de 20/03/2020 - ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO POR CORONAVIRUS NO SISTEMA
PRISIONAL DO PIAUÍ e a Nota Preventiva elaborada pela SEJUS dirigida às Unidades de Alimentação e Nutrição das Unidades Prisionais do
Estado do Piauí - (ID: 2705560 - ANEXO II Páginas 22 a 25 = ID: 2705569 - ID: 2705568), determinando a adoção das seguintes MEDIDAS
INSTITUCIONAIS:
Recomenda-se a aquisição de sabonete líquido e/ou álcool em gel (70%), a fim de estimular a correta higienização das mãos. Sempre que
possível, utilizar dispensadores de sabonete líquido, suporte de papel toalha e lixeiras com tampa por acionamento por pedal nos lavatórios e
banheiros. Já os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem ser instalados em pontos de maior circulação, tais como:
recepção, área de higienização de utensílios e refeitório;
Preconiza-se a limpeza das superfícies de pré-preparo e preparo de alimentos e de distribuição das alimentações E TAMBÉM DAS VASILHAS
DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO O COMPARTILHAMENTO (ENTRE OS PROFISSIONAIS E ENTRE OS REEDUCANDOS) DE COPOS,
VASILHAS E TALHERES, DEVENDO CADA REEDUCANDO TER A SUA VASILHA IDENTIFICADA POR NOME, PAVILHÃO E CELA;
Alertar sobre e estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água;
Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);
Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados, durante o período de circulação dos agentes causadores de
síndromes gripais, como o novo coronavírus (COVID-19);
Manter a atenção para indivíduos (reeducandos e profissionais) que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza etc.). Orientar a
procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica e MANTENDO O AFASTAMENTO DESTES INDIVÍDUOS DAS
ATIVIDADES DIÁRIAS DE TRABALHO."
Portanto, na ótica do Promotor de Justiça signatário, o Secretário de Justiça do Estado do Piauí atendeu aos chamamentos do Ministério Público
Estadual, pois vem adotando medidas eficientes na implementação das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Justiça do Estado do
Piauí - SEJUS, na prevenção e no tratamento eventual das pessoas privadas de liberdade, bem como os servidores públicos que apresentem
alguns dos sintomas sugestivos da COVID-19, no âmbito da Penitenciária Regional José Arimateia Barbosa Leite, localizada no município de
Campo Maior/PI
Considerando o teor da CERTIDÃO do dia 10.06.2020, na qual consta que:
I) no dia 09/06/2020 foram cumpridas as determinações contidas na Portaria nº 04/2020 de instauração do presente Procedimento Administrativo:
juntada de todos os documentos elencados no item 1 da referida Portaria; encaminhada, via e-mail cópia aludia para o CAOCRIM, CAO SAÚDE
e Diário do MPPI; II) no dia 10/06/2020: a) juntou-se aos autos a publicação da Portaria n 04/2020; b) foram expedidos os Ofícios 148 e 149/2020
ao Secretário de Justiça do Estado do Piauí (ID:2710010).
Considerando que não há necessidade de que nenhuma outra medida seja observada pelo Ministério Público, ressaltando que eventual fato novo
que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel Noticia de Fato e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, resolve: PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000021-417/2020) nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior-PI, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, II, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Comunique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos,
em atendimento ao Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 27/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior /PI, 18 de setembro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO.

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14837
PORTARIA PATAC N° 003/2020
Procedimento Administrativo
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Exma. 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 no dia 12 de março de 2020, em audiência extrajudicial, logrou-se acordo com o Presidente da Câmara do Município de Dom Expedito
Lopes, o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas, no bojo do ICP n° 82.2019-SIMP n° 000991361.2019, por meio do TAC n. 003/2020;
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que o referido senhor, reconhecendo a procedência do pedido ministerial, comprometeu-se pagar o valor de R$ 9.503,52 (nove mil, quinhentos e
três reais e cinquenta e dois centavos) a ser destinado ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí;
que o valor deve ser pago até 5º dia útil de cada mês , após a homologação do acordo pelo Conselho Superior do Ministério Público;
RESOLVE:
Instaurar PATAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação dos eventuais
Página 1 de 2
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI
descumprimentos de obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
<>registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP e ao TCE/PI, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; comunique-se,
por meio eletrônico, ao E. CSMP a presente instauração; consulte-se o protocolo n° 000991.361.2019 relativo ao ICP n° 82.2019 e verifique se
existe informações quanto à homologação do acordo em lume pelo CSMP, em caso negativo solicite-se ao egrégio conselho que aprecie o TAC
n° 003/2020, cópia anexa, para fins de prosseguimento no feito; 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.
Picos/PI, 08 de setembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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DECISÃO
Trata-se de notícia oriunda de comunicado FNDE n. 147/2019, que trata dos indicadores educacionais do Município de Francisco Santos-PI no
ano de 2018, gerados pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE.
Apesar de estar cadastrada como procedimento eletrônico, ao que nos parece, a presente Notícia de Fato foi aberta inicialmente como
procedimento físico, estando ausentes os documentos que desencadearam sua abertura.
O procedimento foi declinado para à 2ªPJ de Oeiras-PI. No entanto, verificado equívoco no declínio, o procedimento foi devolvido em
30.05.2019 para o SIMP da Diretora de Secretaria, a Sra. Maria Alice.
No entanto, apenas em 06.10.2020 o procedimento foi encaminhado a este gabinete, encontrando-se vencido há 529 (quinhentos e vinte e
nove dias).
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
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Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação
preliminar sumária, devidamente justificada. (...)
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou
conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ocorre que, decorridos 529 (quinhentos e vinte e nove dias) da instauração do feito, não há comprovação de cumprimento das diligências
iniciais, inexistindo sequer a documentação que deu origem ao feito. Ora, somente através das diligências iniciais seria possível buscar
elementos primários de convicção indiciária, o que resta prejudicado no feito em lume.
Ademais, salutar recordar o disposto no art. 5º do Ato PGJ nº 931/2019 que institui a Secretaria Unificada no âmbito do Ministério Público de
Picos:
Art. 5º Compete à secretaria unificada, independente de deliberação prévia de membro do Ministério Público:
VII - Cumprir todos os expedientes e atos que lhe forem encaminhados em até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do feito no SIMP.
Página 2 de 3
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Inconteste que a atuação ministerial foi lesada pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos em razão de sua inércia, pois logo
após o recebimento do feito, deveria tê-lo encaminhado ao gabinete para providências.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Seja diligenciado em busca de toda a documentação referente a este feito, juntando-se aos autos.
Após a juntada dos documentos, por tratar-se de matéria relativa à educação, extraia-se cópia do feito para à 3ªPJPICOS para providências que
entender necessárias.
Arquive-se remetendo cópia da presente via ATHENAS ao CSMP/PI, bem como a Corregedoria-Geral do MPPI e a Procuradoria-Geral de
Página 9

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 777 Disponibilização: Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020

Justiça para adoção das medidas pertinentes em razão da inércia da Secretaria Unificada.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Cumpra-se.
Picos/PI, 08 de outubro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI14839
PORTARIA 85/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO ter sido encaminhado a esta unidade o Oficio nº 09/2020, oriundo da Justiça Itinerante, contendo oito laudos de exames de
DNA, cujas coletas foram realizadas pelo Projeto Eu Tenho Pai, realizado na Cidade de Domingos Mourão.
CONSIDERANDO a necessidade de encaminhar os respectivos laudos aos interessados, para os devidos fins;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 49/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino seja mantido contato telefônico com o Conselho Tutelar do Município de Domingos Mourão, para cientificar os
interessados a comparecerem na sede deste órgão e receberem cópia do laudo, quando serão orientados a providenciarem a averbação de
paternidade perante o Oficial do Registro de Pessoas Naturais.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 86/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO os termos da reclamação protocolada por Antônio Sebastião de Oliveira, presidente da Associação de Moradores da
Comunidade Terra Dura, zona rural de Pedro II, relatando ter solicitado à Equatorial a avaliação e remoção de postes e fios elétricos que passam
sobre algumas casas e sobre o campo de futebol da referida comunidade;
CONSIDERANDO que a disposição dos postes e fios elétricos apresentam perigo iminente às pessoas que frequentam o campo de futebol,
inspirando a verificação da situação por esta unidade e as providências a serem tomadas;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
tombamento;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 50/2020, com o devido
Como providência inicial, determino que a Municipalidade esclareça se a área
utilizada como campo de futebol pertence à Municipalidade.
Certifique-se a ausência de resposta da concessionária, promovendo-se, em cso positivo, a renovação de seus termos.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 87/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO a notícia de que o imóvel em que funciona a Delegacia de Polícia Civil de Pedro II apresenta focos do proliferação do mosquito
Aedes aegypti, consoante comunicação da Vigilância Epidemiológica municipal;
CONSIDERANDO que a prevenção e o controle da dengue e outras doenças transmissíveis pelo aedes aegypti são objeto de política
institucional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Plano Diretor do Município de Pedro II estabelece que a propriedade deve observar o atendimento das "necessidades
dos cidadãos quanto à qualidade de vida", bem assim observar a "compatibilidade do uso particular com a segurança, bem-estar e saúde de seus
moradores, usuários e vizinhos", consoante os termos do art. 7º, I e IV;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 05/2013, Código Municipal de Posturas, estabelece no art. 16 que "todo proprietário de terreno
urbano não edificado fica obrigado a mantê-lo capinado, drenado, murado e em perfeito estado de limpeza, evitando que seja usado como
depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza", bem como assinala no art. 30 ser "vedado conservar água parada nos quintais ou
pátios dos prédios na zona urbana";
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público adotar medidas administrativas e judiciais para defesa dos direitos individuais homogêneos e
coletivos;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher elementos de convicção sobe a notícia de fato acima descrita;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 51/2020, com o devido
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tombamento;
repartição policial;
Como providência inicial, renove-se os termos do expediente desatendido pela
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 88/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO os termos da representação aqui protocolada por Antônio Sebastião de Oliveira, presidente da Associação de Moradores da
Comunidade Terra Dura, zona rural de Pedro II, relatando a precária prestação de serviço de iluminação pública na referida localidade;
CONSIDERANDO que a comunidade encontra-se sem prestação adequada de energia elétrica, com várias lâmpadas queimadas e dificultando o
deslocamento de pessoas no período noturno;
CONSIDERANDO que o presidente da Associação já solicitou ao Secretário de Infraestrutura a reposição das lâmpadas, entretanto, até o
presente, o problema persiste;
CONSIDERANDO a essencialidade do serviço público em referência, imprescindível à segurança pública, ao bem-estar e à qualidade de vida da
população;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher elementos de convicção sobe a notícia de fato acima descrita;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
tombamento;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 52/2020, com o devido
Certifique-se a existência de solicitação de informações preliminares ao
Município de Pedro II e ausência de resposta, renovando-se seus termos, caso o ente público tenha se mantido silente.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 89/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO os termos de reclamação ofertada perante este órgão, sobre a ausência de ligação da residência pertencente a Francimaura
Rodrigues à rede de distribuição de energia elétrica, moradora do povoado Carpina, em que pese ter sido protocolada a solicitação perante a
concessionária ainda em 2019;
CONSIDERANDO a informação de que a interessada teria arcado com os custos da fundação de poste de concreto, para que a concessionária
realizasse a ligação de energia;
CONSIDERANDO que a produção e distribuição de energia elétrica é serviço público essencial imprescindível à satisfação das necessidades
inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que o serviço de iluminação pública é essencial à segurança pública, ao bem-estar e à qualidade de vida da população;
CONSIDERANDO a essencialidade do serviço de distribuição de energia elétrica e sua íntima relação com a realização do princípio da dignidade
da pessoa humana;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 53/2020, com o devido
tombamento;
Como providência inicial, determino sejam renovados os termos da solicitação encaminhada à concessionária.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 90/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO os preceitos e princípios contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO denúncia protocolada pelo Conselho Tutelar, por meio do Ofício nº 28/2020, por meio do qual é apresentado relato de situação
de negligência materna em ralação aos infantes F. H. A. D. S. e F. E. A. S;
CONSIDERANDO que um dos infantes passou a residir no Estado do Ceará, em companhia e sob a responsabilidade de tio, encontrando-se o
outro sob a guarda de fato de casal, em família substituta;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação do menor que permaneceu em Pedro II, para a regularização da guarda;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 54/2020, com o devido
tombamento;
Como providência inicial, determino seja designada reunião com a assistente social do CREAS, a fim de que oriente o casal a solicitar a
regularização da guarda em juízo.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
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Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 91/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
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, art. 127);
CONSIDERANDO denúncia protocolada pela Sr. Maria da Conceição Rodrigues de Sousa, a qual relata que teve o tímpano perfurado por
médico do Hospital Josefina Getirana Neta;
CONSIDERANDO ter a noticiante relatado ter o nosocômio negado o fornecimento de cópia do prontuário relativo a seu atendimento;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher elementos de convicção sobe a notícia de fato acima descrita, à consideração de que o acesso a
tais documentos não pode ser negado à paciente;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 55/2020, com o devido
tombamento;
Como providência inicial, determino seja designada teleaudiência com a diretora do HJGN, com urgência.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 92/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que o enriquecimento ilícito, o dano ao patrimônio público e a violação aos princípios da Administração Pública ensejarão a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme as normas dispostas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei
8.429/92;
CONSIDERANDO os termos de notícia de fato aqui protocolada por Dielson Monteiro Brandão, que relatou ter o Município de Pedro II contratado
empresa pertencente a servidora efetiva, qual seja o Instituto Zarinha de Educação (CNPJ 23.209.712/0001-10), solicitando investigação que
apure a eventual quebra dos princípios administrativos e violação da disciplina afeta às licitações e contratos públicos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se a referida contratação importou em ato de improbidade violador dos princípios dispostos no art.
37 da Constituição Federal, na forma tipificada no art. 9º da LIA;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro na Resolução nº 023/2007-CNMP, o presente Procedimento Preparatório;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Preparatório sob o nº 35/2020, com o devido tombamento;
Como providência inicial, seja cumprido o quanto determinado no despacho proferido durante a correição interna e no despacho anterior ao de
conversão.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14840
PORTARIA N. 47/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 002064-361/2020
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
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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 Pedro Evangelista, escola da rede estadual de ensino em Geminiano, 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, 22 de setembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 002064-361/2020 RECOMENDAÇÃO N. 10/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado
pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n.
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que a Constituição Federal, no art. 208, determina que "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os
que a ela não tiveram acesso na idade própria;" (...) "IV - educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 (cinco) anos de idade";
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (art.
227, caput);
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seus arts. 101 e 129, V, que incumbe ao Conselho Tutelar determinar
aos pais ou responsáveis que se recusarem a cumprir com as regras referentes à escolaridade dos filhos, a "obrigação de matricular o filho ou
pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar";
Considerando que, de acordo com o art. 2º da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases a Educação), "A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho";
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, dispõe que: "Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da
seguinte forma: a) pré- escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - acesso público e gratuito
aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; VIII - atendimento ao educando,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde; IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem; X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.";
Considerando o que consta nas normas dos arts. 5º e 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: "Art. 5º O acesso à educação básica
obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. § 1º O poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá: I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica; II - fazer-lhes a chamada pública; III
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. § 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4º
Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade. § 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos
diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior". "Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e
seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do
plano de trabalho de cada docente; V
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII - notificar ao Conselho Tutelar
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do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; IX promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática
(bullying), no âmbito das escolas; X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas; XI - promover ambiente escolar
seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas.";
Considerando, ainda, o Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa sobre reiterações de faltas de
alunos e possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa;
RESOLVE RECOMENDAR à Direção da Unidade Escolar Pedro Evangelista, escola da rede estadual de ensino em Geminiano, que:
- ADOTE, verificada a reiteração de faltas injustificadas de alunos, medidas visando a identificar as possíveis causas, estabelecendo, de forma
proativa, contato com os pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a), com viés eminentemente acolhedor, objetivando fazê-lo(a) retornar à assiduidade
no desenvolvimento das atividades escolares, no prazo máximo de uma semana, mostrando a obrigação da família para com a educação da
criança ou adolescente;
- PROCEDA, esgotados os recursos escolares em relação aos educandos faltosos, a comunicação ao Conselho Tutelar do Município,
encaminhando-lhe a relação dos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, para as
providências cabíveis
com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de proteção à criança ou
adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao destinatário, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para o
envio de resposta quanto às providências adotadas de forma a dar cumprimento ao teor da presente Recomendação.
Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos, 19 de outubro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

3.6. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14841
NOTÍCIA DE FATO N4001290-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostas infrações penais previstas nos artigos 99 (expor a perigo a integridade e a
saúde, física ou psíqui-ca, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de ali-mentos e cuidados
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado) e 102 (apropriar-se de ou desviar bens,
proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade), da Lei n°. 10.741/2003, contra
Maria Roque da Silva, 73 anos, supostamente praticados por Francisco Roque da Silva e "Zefinha", conforme deflui da Denúncia registrada no
Dis-que 100 sob o Protocolo do atendimento 1913910.
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 proce-dimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investi-gados e vitimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução n° 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedi-mento já foram objeto de investigação policial, conforme deflui do
ofício remetido pela autoridade policial desta urbe (Ofício n° 327/DEAM/20).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 49, inciso I, da Resolução n° 174/2017 do
CNMP, verbis:
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)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
1) aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
2) neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever, de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 49, §2°, da
Resolução 174 do CNMP;
3) publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
4) após, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando, por e-mail; e
5) por fim, requisito que a secretaria unificada dê tramitação integralmente virtual a este procedimento.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 16 de novembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça da 7ª PJ/PHB em substituição na 6ª PJ/PHB

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI14843
PORTARIA Nº 41/2020
Instaura Procedimento Preparatório nº 13/2020 - SIMP nº 000534-240/2020, para adoção das medidas necessárias à reativação da Delegacia
de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a estruturação física e humana necessárias, e a designação de Delegado de Polícia com lotação
exclusiva junto ao Município de São Miguel do Tapuio/PI, Distrito Policial que alberga os Municípios de São Miguel do Tapuio e Assunção do
Piauí, como forma de garantir a prestação do serviço de segurança pública com qualidade e eficácia à população respectiva.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO o que determina o art. 26, I, b, II, III, VI e VII da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, art. 36, XIV da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, normas que conferiram, ao Ministério Público, o exercício do controle externo da
atividade policial;
CONSIDERANDO que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas bem como do patrimônio, conforme dispõe o art. 144, caput, da Constituição da República,
caracterizando-se, pois, como direito difuso da sociedade;
CONSIDERANDO que a população de Assunção do Piauí e de São Miguel do Tapuio encontra-se desassistida, ante a ausência de Autoridade
Policial titular, decorrente da inércia do Poder Executivo Estadual, o que, indubitavelmente, vem prejudicando os trabalhos de investigação no
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âmbito da Delegacia de Polícia local;
CONSIDERANDO que a não prestação ou prestação precária de Segurança Pública atinge um grupo indeterminado de pessoas, relacionadas
pela circunstância fática de se encontrar em determinada situação ou local, ou, in casu, residindo ou em permanência transitória nesta Comarca,
como vítimas ou potenciais vítimas de toda sorte de atos ilícitos penais;
CONSIDERANDO que a Autoridade Policial designada para atender à Comarca de São Miguel do Tapuio, hodiernamente, se encontra lotada na
Delegacia de Castelo do Piauí, atendendo aos Municípios de Assunção do Piauí, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí, São
João da Serra e São Miguel do Tapuio, o que vem causando prejuízos ao desempenho da atividade policial e a efetividade do acesso ao direito à
segurança pública nos dois municípios que compõem esta Comarca, apesar dos consideráveis esforços envidados pela autoridade policial nesse
sentido, cumprindo, dentro do possível, suas obrigações funcionais com zelo, dedicação e assiduidade;
CONSIDERANDO que tal situação já perdura há algum tempo, o que, diuturnamente, vem trazendo acúmulo de serviço e prejuízo às
investigações em curso, gerando sérios riscos de inúmeros casos de prescrição da pretensão punitiva;
CONSIDERANDO que nos Municípios de Assunção do Piauí e São Miguel do Tapuio não há sequer um servidor da polícia civil para realizar
atendimento e assistir a população, tendo esta que, em caso de necessidade, se deslocar por sua conta e risco, até a cidade de Castelo do Piauí
para receber o serviço de que necessita no âmbito da segurança pública, à distância de 92 km no caso de Assunção e 38 km no caso de São
Miguel;
CONSIDERANDO que a população de Assunção do Piauí (7.667 habitantes) e São Miguel do Tapuio (17.662 habitantes), somadas, superam a
marca de 25 mil habitantes e que isso gera uma grande demanda da atividade investigativa da polícia civil;
CONSIDERANDO que não existe a garantia da inamovibilidade dos delegados, cabível é a redistribuição dos delegados em todo o estado como
forma de assegurar o exercício de atividade de polícia judiciária nesta Comarca de São Miguel do Tapuio/PI;
CONSIDERANDO que a atuação administrativa do Estado do Piauí, relativamente à distribuição dos componentes do quadro de pessoal da
Polícia Civil afeta, de forma profunda, a prestação do serviço público essencial de segurança pública, em especial quanto às atividades de polícia
judiciária e de investigação de infrações penais;
CONSIDERANDO que a omissão administrativa, que reflexamente inviabiliza o exercício dos direitos e a concretização da implementação das
políticas públicas, não é mais admitida, não cabendo ao Estado do Piauí escolher entre implementar ou não a política de segurança pública;
CONSIDERANDO que a eficiência é um dos princípios inerentes à Administração Pública, o serviço público prestado pelo Estado, por meio de
sua Polícia Civil, deve ser apto à obtenção de resultados positivos em sua execução, satisfazendo as necessidades básicas dos administrados;
CONSIDERANDO que a segurança pública, dever do estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, dentre outros órgãos, das polícias civis e militares;
CONSIDERANDO que a falta de Delegacia de Polícia, nesta Comarca, acarreta prejuízos à população, pois não se poder dizer que estejam em
segurança aqueles que se encontram sob o manto de tão marginalizada força estatal, emergindo, daí, o interesse de agir do Ministério Público,
visando a garantir a preservação da ordem (segurança) pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, zelando, enfim, pela efetividade
dos serviços de relevância pública, assegurados constitucionalmente (artigos 6° e 144, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico pátrio atribui ao Estado o dever de prestar Segurança Pública aos cidadãos que, por sinal, pagam
tributos para tal finalidade, e, considerando as situações fáticas, descritas nas peças anexas, impostas à comunidade de Assunção do Piauí e
São Miguel do Tapuio, conclui-se que o Estado do Piauí não fornece os recursos pessoais e materiais necessários e indispensáveis à atividade
de Segurança Pública e, como tal, está a violar preceito legal e constitucional;
CONSIDERANDO que tramitava nesta Promotoria de Justiça o procedimento de SIM nº 000792-240/2019, com objeto semelhando ao do
presente feito, no qual foi expedida Recomendação não atendida ao Delegado-Geral do Estado do Piauí, para a nomeação de Delegado de
Polícia com lotação exclusiva junto à Delegacia de Polícia do Município de São Miguel do Tapuio/PI, Distrito Policial que alberga os municípios de
São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Preparatório nº 13/2020 - SIMP nº 000534-240/2020, na forma do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do
CNMP, tendo por objeto "adoção das medidas necessárias à reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a
estruturação física e humana necessárias e a designação de Delegado de Polícia com lotação exclusiva junto ao Município de São
Miguel do Tapuio/PI, Distrito Policial que alberga os Municípios de São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí, como forma de garantir a
prestação do serviço de segurança pública com qualidade e eficácia à população respectiva", determinando as seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria para publicação no Diário Eletrônico, com base no art. 7º, § 2º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos cópia das informações extraídas do procedimento preparatório - SIMP nº 000792-240/2019;
Solicite-se apoio ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP) quanto ao objeto do presente feito, com as
diligências e encaminhamentos possíveis por parte do grupo junto ao Delegado-Geral do Estado do Piauí, para a reativação da Delegacia de
Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a estruturação física e humana necessárias, e a designação de Delegado de Polícia com lotação
exclusiva junto ao Município de São Miguel do Tapuio/PI, Distrito Policial que alberga os Municípios de São Miguel do Tapuio e Assunção do
Piauí, como forma de garantir a prestação do serviço de segurança pública com qualidade e eficácia à população respectiva;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores VANESSA CRISTINA DE LIMA VERÍSSIMO SILVA (mat. Nº 15704) e
ETIVALDO ANTÃO DE SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Miguel do Tapuio-PI, 16 de dezembro de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

3.8. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14844
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 002385-054/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PH/PHB, após denúncia anônima oriunda do Disque Direitos Humanos, apresentando a prática da
conduta prevista no art. 99 do Estatuto do Idoso, tendo em vista a notícia de que a idosa Maria do Socorro Nunes de Lima era mal tratada por
Cezário Nunes de Lima.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já está sendo objeto de investigação policial, resultando na
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instauração do Inquérito Policial nº 009.925/2019 conforme deflui do ofício de nº 542/2019- DEAM.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial, ocasião que foi instaurado o IP supracitado, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda
de seu objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está sendo objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 08 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 002983-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após denúncia registrada na ouvidoria do MPPI, apresentando a possível prática da
contravenção penal de Perturbação do Sossego Alheio, conduta prevista no artigo 42, inciso I e II do Decreto Lei 3688/41, tendo em vista que a
proprietária do "Bar da Nice" estava perturbando o sossego da vizinhança.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já está sendo objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 2414/2020, conforme deflui do ofício de nº 0296/2020 oriundo da Central de TCO's.
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. 4º, 12º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique 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.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 08 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO
SIMP nº 000585-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PH/PHB apresentando a possível prática dos crimes de calúnia, difamação e ameaça, condutas
tipificadas, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 147, todos do Código Penal, tendo em vista que Maria Antonia Brito da Rocha e Raimundo
Nonato Brito da Rocha ameaçam de morte e proferem palavras de baixo calão contra Renata Lavor Vieira.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já está sendo objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00536/2020, conforme deflui do ofício de nº 067/2020 oriundo da Central de TCO's.
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. 4º, 12º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique a 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 da notificada que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente
arquivamento.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 08 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14845
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SIMP 000255-308/2019
PORTARIA PATAC N° 010/2020
Procedimento Administrativo
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que o art. 8º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017 autoriza a instauração pelo Ministério Público de Procedimento Administrativo para acompanhar
o cumprimento de cláusulas de termo de ajustamento de conduta;
que o Município de Jatobá do Piauí celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta nº 033/2019, no ICP nº 069.2014.000124-063.2014, com vistas
à adoção de medidas junto ao seu sistema de abastecimento e distribuição de água potável;
que o TAC em lume foi homologado pelo E. Conselho Superior do Ministério Público, pelo que se faz necessário o acompanhamento do seu
efetivo cumprimento;
RESOLVE:
Instaurar PATAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação dos eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CAODS, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
solicite-se à Secretaria Estadual de Saúde vistoria técnica no município de Jatobá do Piauí a fim de se aferir a qualidade fornecida naquele
município;
com cópia desta portaria e do TAC nº 033/2019, notifique-se o Município de Jatobá do Piauí para comprovar o cumprimento do TAC em lume;
nomeia-se como secretário do presente PA, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora do MP/PI;
diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, 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.
PORTARIA 002.2020
ICP
O Dr.MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior, respondendo pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus, no uso das atribuições previstas nosArts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal, etc;
CONSIDERANDOque, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, a instauração e
instrução dos Inquéritos Civis é de responsabilidade dos órgãos de execução;
CONSIDERANDOo protocoloSIMP N° 000046-081/2019instauradoem razão de recebimento de Ofício de n° 189/2019, oriundo da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, no qual notícia recebimento de formulário eletrônico informando possível prática de cartel pelos postos de
combustível na cidade de Bom Jesus-P;
CONSIDERANDOqueCRFB, em seu art. 1º prescreve que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, a ordem econômica tem como um de seus
fundamentos a livre iniciativa (art. 170, "caput" da Carta Magna") que, por sua vez, elege como princípio regente da ordem econômica a LIVRE
CONCORRÊNCIA (art. 170, IV da Constituição Federal) e a DEFESA DOCONSUMIDOR(art. 170, V da CF/88);
CONSIDERANDOO Ministério Público tem ampla legitimidade para agir em defesa dos consumidores, conformesúmula do STJ:Súmula 601:O
Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda
que decorrentes da prestação de serviços públicos";
CONSIDERANDOque a Lei n° 12.529/11 instituiu o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e estabelece normas sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica;
CONSIDERANDOaevidência de grave infração ao art. 36, incisos I e IV, e §3º, inciso II, da Lei nº 12.529/2011, inverbis:Art. 36. Constituem
infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:I -limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre
iniciativa;IV -exercer de forma abusiva posição dominante;§ 3o.As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese
prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta
comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
CONSIDERANDOquesob a óticadoCódigo de Defesa do Consumidor, verificável direta violação aoart. 39, incisos V e X, abaixo transcrito: Art.
39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:V- exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva; X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;
CONSIDERANDOaLei nº 8.137/90: Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:I - abusar do poder econômico, dominando o mercado
ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas; II - formar acordo,
convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;(Redação
dada pela Lei nº 12.529, de 2011);b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; c) ao controle, em detrimento da
concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.
CONSIDERANDOo dispositivoArt. 9o,do Decreto 2.181/97:A fiscalização das relações de consumo de que tratam aLei no8.078, de 1990, este
Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do
Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a
Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas
de atuação e competência;
CONSIDERANDOa disciplina da Lei 7. 347/85 que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente,ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
CONSEDERANDOaLei Complementar Estadual n° 36/04, que instituiuoSistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC e transformouo
Serviço de Defesa Comunitária - DECOM/MP em Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí PROCON/MP-PI;
CONSIDERANDOa necessidade de maiores investigações para que se comprove apráticada condutanarradae seja tomado as medidas cabíveis
para apura oDANO COLETIVO, posto que as peças de informação apontam, até então, apenas indícios;
CONSIDERANDOquecartelpodeserconstituídocom acordos entre concorrentes do mesmo seguimento do mercado, no mesmo espaço
geográfico, com o fito de unificar variáveis econômicas de preços, de maneira a neutralizar as demais concorrênciasdo mesmo seguimentoeno
mesmo espaçogeográfico, podendo ter efeitosexternos à delimitação de área onde situadas as empresas;
CONSIDERANDOque aLei 9.478/99dispõem em seuart. 68-Aque "qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas sob as leis
brasileiras com sede e administração no País poderá obter autorização da ANP para exercer as atividades econômicas da indústria de
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biocombustíveis;
CONSIDERANDOque a Defesa do Consumidor trata de resguardar, cumulativamente, direitos coletivosstricto sensu(art. 81, II, CDC),
pertencentes a um quadro delimitado de sujeitos, que, embora indeterminados, são determináveis e ligados entre si. E da mesma forma os
direitos individuais homogêneos, decorrentes de uma origem comum (art. 81, III, CDC), conforme direciona o art. 81 do CDC;
RESOLVE:
INSTAURARINQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando, exclusivamente,apurar possíveis ilícitosquanto aprática de cartel pelos postos de
combustível na cidade de Bom Jesus-PI, em decorrência de uniformização de preços, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das
medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
a)Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMPe ao PROCON-MPPI,mediante remessa de cópia digital da presente portaria;
c)Com remessa de cópia integral digital dos autos, soliciteaoConselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)informaçõessobrea
existência de PAcujo objeto sejaprática ilegal de precificação uniformede preços dos postos de combustível de Bom Jesus-PI;
d)Solicite aoSINDIPOSTOS/PIpara que preste informações, em 20 dias,acerca de eventualtabela de preçosdisponibilizadapelos postos de
combustível de Bom Jesus-PInoano de 2019 e 2020;
e)Com remessa de cópia digital desta Portaria, solicite-se ao PROCON/MPPIinspeçãoin loco, bem como posteriorestudo/pesquisa de praxesehá
informe/notícia ou procedimento acerca de possível apuração de tabulaçãouniforme de preçosde combustível em Bom Jesus/PI;
f)Através de pesquisa no site daANP, informe-se sobreempresas ou consórcio de empresasautorizadas econstituídasno município de Bom JesusPIexploradorasde atividade derevendade biocombustíveis, na forma do art. 68 da Lei 9.478/99;
g)Nomeia-se para fins desecretariamentodo presente ICP, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos ministeriais lotados na sede
dasPJsde Bom Jesus;e,
h)Diligências no prazo normativo e legal, observados os ditames do Ato PGJ/PI 931/2019.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
PORTARIA 002.2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr.MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior, respondendo pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus, no uso das atribuições previstas nosArts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDOque a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOque a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público, em simetria com o preceito
constitucional, dispôs, em seu art. 25, inciso IV, alínea a: Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...) IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para
a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
CONSIDERANDOque a Constituição brasileira, no seu artigo 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDOque o art. 2º da Lei 10.741/03 reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade."
CONSIDERANDOque o art. 3º da Lei 10.741/03 traz ser "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."
CONSIDERANDOo disposto no art. 4º da Lei 10.741/03, segundo o qual "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.", sendo
"dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
CONSIDERANDOque o direito à vida e a saúde são dois Direitos Fundamentais, sendo,poisdireitos individuais indisponíveis e, portanto, é
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade;
CONSIDERANDOo art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica, destacase de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em
situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDOa Notícia de Fato - SIMP 000220-081/2020 - que trata de relatório psicossocial realizado pelo CRAS de Redenção do
Gurgueia-PI, descrevendo situação de vulnerabilidade e maus-tratos dos idososRosalDias Rocha e Arabela Ferreira Lustosa.
RESOLVE:
INSTAURARPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando, exclusivamente, apurare acompanhar situação de vulnerabilidade
doidososRosalDias Rocha e Arabela Ferreira Lustosa, no município de Redenção do Gurgueia-PI.
a)Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMP,mediante remessa de cópia digital da presente portaria;
b)Soliciteao CRAS de Redenção do Gurgueia informações acerca de todos os filhos/responsáveisdos idosos, remetendo relatório, com
informações e documentos pessoais, se possível, acerca do nome completo, endereço, telefone,endereço eletrônicoeindicando os mais aptos a
formar compromisso aos cuidados dos assistidos;
c) Empós, notifique-se os familiaresindicadospara realização de reunião/oitivapara fins de aplicação/formalização deajustamento de
compromisso;
d)No mesmo ato,notifique-se aindaoCRAS e a Secretaria de Assistência Social de Redenção do Gurgueia -PI, por meio de
seusrepresentantesconstituídos,para participar da reuniãoa ser designada em data oportuna pela S.U;
e) Com remessa de cópia integral digital dos autos, requisite-se insturação de inquérito policial àDelegacia de Polícia responsável pelo município
de Redenção do Gurgueia/PI paraapuração de crime cometidos contra os idosos,notadamente os previstos no art. 99 da Lei 10.741/03 c/c art.
133 do Código Penal;
f)Nomeia-se para fins desecretariamentodo presente PA, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos ministeriais lotados na sede
dasPJsde Bom Jesus;
g)Diligências no prazo normativo e legal, observados os ditames do Ato PGJ/PI 931/2019.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo estabelecido, com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.

3.10. 50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14847
Notícia de fato SIMP nº 000210-228/2020
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato remetida a esta Promotoria de Justiça, através do Ofício nº 327/2020-NPJC Núcleo das Promotorias de Justiça
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Criminais de Teresina, recebido nesta Promotoria de Justiça em 16/12/2020.
A princípio, necessário pontuar que em virtude da pandemia do Coronavírus diversas medidas foram adotadas no âmbito dos órgãos públicos
com o objetivo de implantar o trabalho remoto. Em decorrência disso a dinâmica dos procedimentos foi alterada, especialmente com a suspensão
de prazos. Imperioso reconhecer que vivemos uma fase transitória que requer adaptações e prudência na condução dos procedimentos.
Da leitura dos autos, observa-se que este procedimento se iniciou a partir de notícia do processo nº. 0004809-28.2020.8.18.0140, no qual atuou a
5ª Promotoria de Justiça, informando supostos crimes praticados por ANDRÉ LUCAS FERREIRA DA SILVA em face de FRANCISCO CAUÃ,
filho menor de KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA. A apuração dos delitos de ameaça e cárcere privado em face do menor do sexo masculino
não são de atribuição da 5ª Promotoria de Justiça.
Vieram os autos conclusos para análise do que já foi produzido até o presente momento.
Com efeito, dos vários elementos indiciários colacionados dentro deste incipiente caderno documental, se constata que há indícios de prática dos
delitos supramencionados, conforme se extrai da análise preliminar dos documentos observados.
Dito isso, inicialmente devemos observar a situação desta 50ª Promotoria de Justiça: Contando atualmente com apenas 03 (três) servidores em
exercício, auxiliados por 02 (dois) estagiários, que atuam assoberbados diante da enorme demanda por manifestações em processos judiciais
remetidos diariamente a este órgão! Ora, inviável que as investigações a serem empreendidas nestes autos sejam conduzidas no âmbito físico
deste órgão ministerial, visto que sequer possui sala própria, equipamento ou ambiente para coleta de depoimentos investigatórios de qualquer
natureza.
Ao revés disso, há que se destacar que a Polícia Judiciária desta capital possui material humano e estrutural para condução de investigações
desta natureza. Dessa maneira, é necessário que empreendamos uma aplicação e interpretação sistemática da Res. nº 174/2017/CNMP, à luz
da situação fático-funcional das promotorias de justiça criminais de Teresina, especialmente observando seus limites materiais de atuação, não
se podendo exigir que se concretize algo inexequível na prática, ante a verdadeira impossibilidade de sua realização.
Este funcionamento aparentemente complexo, mas racionalizado pela Lei Maior, funciona e é necessário para a busca da própria consecução
existencial da jurisdição penal pelo Estado, na materialização de uma justiça de todos e para todos. Com efeito, as funções dos sujeitos na
persecução penal foram constitucionalmente distribuídas, visando manter o sistema processual isonômico e, tais atribuições existem justamente
para regular os tênues, mas vitais limites de atuação do poder jurisdicional do Estado, o que, no Processo Penal, reveste-se de ainda maior
relevância, visto que a matéria trata diretamente de um direito individual subjetivo da maior importância na nossa ordem jurídica.
Portanto, é da própria organicidade existencial do sistema acusatório brasileiro o Ministério Público, via de regra, não fazer investigações e não
poder colher provas criminais de forma direta, em substituição ao trabalho da Polícia, que possui atribuição para realizar investigações e demais
diligências correlatas à persecução penal (art. 144 da CF/88)1. Se assim ocorresse, estaria em risco o princípio que separa as atribuições de
investigar, formular as acusações e julgar.
É importante frisar que não se está olvidando acerca dos recentes e importantes avanços no que concerne exatamente à possibilidade de
atuação do Ministério Público como órgão investigador de fatos penalmente relevantes. Tal regulamentação é vital para que o Parquet persista
não apenas como ente destinatário das investigações policiais, como também um órgão atento aos anseios da população e estritamente ligado à
sua função precípua de atender aos interesses da sociedade no âmbito da persecução penal.
Todavia, tal atuação ainda deve ser balizada pelos limites humanos de tempo, capacidade e disponibilidade de cada órgão estatal, ressaltando,
sempre, que a atuação ministerial em investigações criminais deve ser excepcional e subsidiária, exatamente por ser esta uma de suas funções
atípicas e ainda imberbes, carentes, inclusive de fomentação por parte do próprio Estado.
Dessa forma, no caso em tela, há que se sopesar, sobretudo, a especialidade de cada órgão estatal componente do aparelho da persecução
penal, ainda à luz do dito regulamento, aplicado a atuação cotidiana dos membros ministeriais que compõem o Núcleo das Promotorias Criminais
de Teresina-PI, os quais atuam não apenas em gabinete, como também realizando diuturnamente audiências no Fórum Criminal da cidade.
Portanto, resta humanamente inviável qualquer diligência terceira que não envolva diretamente os processos criminais em curso no âmbito desta
Promotoria de Justiça - quiçá em procedimentos investigatórios que ainda estão em fase preliminar de apuração.
Assim, diante de todo o exposto, bem como entendendo ser o caso de instauração de procedimento autônomo, a fim de que se realizarem todas
as diligências necessárias a completa elucidação do caso, é a presente para remeter os presentes autos de Notícia de Fato à Delegacia Geral de
Polícia desta capital, requisitando que seja instaurado o respectivo inquérito policial, dentro das normas de organização e especialidade da
Polícia Civil de Teresina-PI, que deverá concluir todos os atos necessários ao deslinde do feito.
Ressalte-se, por fim, que a condução do inquérito deverá abarcar não apenas os fatos compilados neste caderno preliminar, como também,
demais diligências que a autoridade policial julgar necessárias e convenientes.
Remetam-se os presentes autos à Delegacia Geral, mantendo-se cópias integrais no arquivo desta Promotoria de Justiça.
Ao expedir os expedientes necessários, inclua-se na comunicação ao Delegado Geral de Polícia Civil o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que
esse encaminhe a esta Promotoria de Justiça resposta a requisição em tela.
Transcorrido o prazo regulamentar, arquive-se a presente Notícia de Fato com as devidas cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Teresina-PI, 17 de dezembro de 2020.
Antônio Charles Ribeiro de Almeida
Promotor de Justiça

3.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14848
PORTARIA 12ª PJ Nº 119/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde
pública, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o Hospital Infantil Lucídio Portella é o único no Estado especializado em Pediatria, com atendimento exclusivo ao Sistema
Único de Saúde (SUS);
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CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório Nº 06/2020, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar possível
irregularidade na remoção de profissional de enfermagem do Hospital Infantil Lucídio Portella;
CONSIDERANDO que foi expedido ofício à diretoria do Hospital Infantil Lucídio Portela solicitando informações e documentos acerca do caso em
epígrafe e, contudo, não consta dos autos resposta ao solicitado;
CONSIDERANDO a necessidade da realização de novas diligências e da solicitação feita à diretoria do Hospital Infantil Lucídio Portela;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório Nº 06/2020 (SIMP Nº 000157-027/2019) e que é
necessária a continuidade da atuação da 12ª Promotoria de Justiça no caso em tela;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 06/2020, a fim de apurar possível irregularidade na remoção de
profissional de enfermagem do Hospital Infantil Lucídio Portella, e determinando, desde logo, as seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este inquérito civil.
3 - Oficie-se à diretoria do Hospital Infantil Lucídio Portela, a fim de solicitar informações e documentos acerca do caso em epígrafe;
4 - Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e ao Conselho Superior do Ministério
Público para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
5 - Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 11 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
ESPECIALIZADA NA DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA
Av. Lindolfo Monteiro, nº 911, Ed. Maria Luíza F. Fortes, 3º andar, Bairro de Fátima, Teresina - PI.
CEP: 64049-440
CNPJ Nº 05.805.924/0001-89
PORTARIA Nº 121/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 41/2020
Objeto: solicita providências para a realização de cirurgia cardíaca pediátrica do qual o paciente necessita, por meio do Tratamento Fora do
Domicílio- TFD/Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO que o Tratamento Fora de Domicílio -TFD é instrumento legal que visa a garantir, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o
tratamento de média e alta complexidade a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem;
CONSIDERANDO a Portaria/SAS/Nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema
Único de Saúde - SUS, que estabelece as hipóteses em que se afigura cabível a concessão e os valores destinados a título de auxílio ao
paciente;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 31/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de solicita providências para a
realização de cirurgia cardíaca pediátrica do qual o paciente necessita, por meio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD/Piauí;
CONSIDERANDO o Ofício 48/2020, encaminhado pelo Tratamento Fora de Domicílio - TFD, em resposta ao Ofício 12ª PJ nº 1272/2020, por
meio da qual a referida instituição informa que o paciente foi transferido para o Hospital Real Português, em Recife, a fim de que fosse realizada a
cirurgia cardíaca pediátrica, no dia 28 de agosto do corrente ano;
CONSIDERANDO a Certidão Nº 148/2020, a qual certifica as declarações feitas pela genitora do paciente que informa o falecimento de seu filho,
bem como o não recebimento da ajuda de custo do Tratamento Fora de Domicílio - TFD.
CONSIDERANDO o Ofício 64/2020, encaminhado pelo Tratamento Fora de Domicílio - TFD, em resposta ao Ofício 12ª PJ nº 1647/2020, o qual
esclarece que, em 15 de outubro do corrente ano, foi auditado o pagamento dos valores devidos e o processo já se encontra no setor competente
da Secretária de Saúde do Estado para pagamento. Entretanto, poucos dias após a respectiva prestação de contas, o paciente veio a óbito, mas,
até aquele momento, a mãe do paciente não compareceu ao setor responsável para prestar contas dos dias seguintes, bem como apresentar a
documentação exigida para o recebimento dos valores;
CONSIDERANDO a Certidão Nº 210/2020, a qual certifica as declarações atualizadas feitas pela genitora do paciente sobre a demanda objeto;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 31/2020 (SIMP: 000071-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
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instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 31/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 41/2020, a fim de viabilizar o pagamentos de auxílio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Oficiar a Coordenação do Tratamento Fora de Domicílio - TFD, a fim de que a instituição preste informações atualizadas sobre a demanda;
4 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 16 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 115/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 36/2020
Objeto: viabilizar a realização de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de que o paciente necessita.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO declaração noticiada da 12ª PJ referente a demora na realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde
(SUS);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 28/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de solicitar providências para
agendamento de procedimento cirúrgico pelo SUS, de que o paciente necessita;
CONSIDERANDO o Ofício Nº 2492/2020 - DRCAA-FMS, encaminhado pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina, bem como o
comprovante de marcação de consultas e exames, que atestam o agendamento da consulta de que o paciente necessita, no Hospital Getúlio
Vargas, para o dia 28 de Dezembro de 2020, as 09:00;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 28/2020 (SIMP: 000067-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 28/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 36/2020, a fim de viabilizar a realização de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de que o paciente
necessita, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 09 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14852
SIMP nº 000148-161/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 43/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, com atribuição para atuar nas
medidas de enfrentamento ao COVID, nos termos do art. 129, inc. VI, da Constituição Federal, do art. 26, incisos I e II, da Lei n. 8.625/93 e do art.
8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
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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) 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 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, até o dia 13 de dezembro de 2020, o Brasil havia registrado 6.927.145 casos confirmados do novo coronavírus (COVID 19), com 181.835 mortos, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei 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 a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, 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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o cancelamento
de eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º Não sendo possível o
cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações indicadas no caput e § 1º
deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requi- sitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013";
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 que o Decreto nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 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. 2º, § 1º, II, "a" do decreto supracitado, dispõe 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: 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 que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA estabelece, no
item "1" que a realização de eventos em alusão às festividades natalinas e de Ano Novo deve atender ao disposto no Decreto nº 19.187,
de 04 de setembro de 2020 com destaque para o "cumprimento das medidas higienicossanitárias estabelecidas no Protocolo
Específico nº 041/2020, que trata do setor de entretenimento, cultura e arte, pertinente às atividades artísticas, criativas e de espetáculos (Anexo
I do Decreto nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que a referida recomendação técnica estabelece, no item "2", que "na realização das festividades de Natal e Ano Novo, os
organizadores devem fornecer insumos e produtos para frequente higienização das mãos dos trabalhadores e clientes, como
disponibilidade de lavatórios/pias com água e sabão/sabonete líquido, papel toalha, lixeiras com tampa e pedal, etc. e/ou álcool gel a
70% em pontos estratégicos, além de seguir o distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas e só permitir o acesso dos
clientes/frequentadores se os mesmos estiverem fazendo uso da máscara, haja vista que esta é uma recomendação obrigatória;
CONSIDERANDO que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da DI- VISA proíbe "a realização de festas pela gestão pública e privada em locais
e vias públicas (praças, parques, avenidas, pontes, orla marinha, praias, clubes com capacidade aci- ma de 100 pessoas etc.), tendo em vista a
probabilidade desses eventos angariar um grande público, contribuindo para aglomeração e potencialização da transmissão do
SARSCoV-2;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 196 da CF, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação";
CONSIDERANDO a dificuldade e/ou quase impossibilidade de se cumprir com as determinações previstas no art. 2º, § 1º, II, "a", do Decreto nº
19.187, de 04 de setembro de 2020, bem como das disposições contidas na Recomendação Técnica nº 024/2020 da DIVISA, durante a
realização de eventos/festas;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao proprietário do "BAR DO LÉO" e aos organizadores do evento (Dell Forrozeiro e Zé Pegada, Forró Skala Livre, Júnior Vocal
e Jorge dos Teclados) que está previsto para acontecer no dia 19 de dezembro de 2020 no referido local, na localidade Mata Limpa, e ao
proprietário do CLUB AVENIDA SHOW, e aos organizadores do evento (show com a banda Desejo de Menina e Jorge dos Teclados) que está
previsto para acontecer no dia 25 de dezembro de 2020 no referido local, ambos no Município do Morro do Chapéu do Piauí-PI, em cumprimento
às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
Sejam CANCELADOS os referidos shows/festas programados para o dia 19 de dezembro de 2020, no "BAR DO LÉO" e 25 de dezembro de
2020, no CLUB AVENIDA SHOW, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, em razão dos decretos e fundamentos supracitados;
Fixa-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça, pelo e- mail da 2ª Promotoria de Justiça
(segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ resolve RECOMENDAR, ainda, que o Município de Morro do Chapéu do Piauí continue com
os esforços para contenção do contágio do COVID - 19 e que para tanto:
ABSTENHA-SE TOTALMENTE de emitir alvarás para realiza- ção de eventos/festas em casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de
show, auditórios, parques e clubes até 31 de janeiro de 2021, assim como REVOGUE os já expedidos;
Que a Vigilância Sanitária do Município de Morro do Chapéu do Piauí fiscalize os locais supracitados;
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PROMOVER ampla publicidade da vedação a realização de even- tos/festas no Município até 31 de janeiro de 2021, usando de todos os meios
disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...);
LAVRAR, em caso de descumprimento, os respectivos autos de in- fração e aplicar as multas previstas.
SOLICITA-SE que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça, pelo e- mail da 2ª Promotoria de Justiça
(segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Su- perior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Esperantina/PI, 17 de dezembro de 2020.
{assinado digitalmente}
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina
SIMP nº 000147-161/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 45/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, com atribuição para atuar nas
medidas de enfrentamento ao COVID, nos termos do art. 129, inc. VI, da Constituição Federal, do art. 26, incisos I e II, da Lei n. 8.625/93 e do art.
8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, até o dia 13 de dezembro de 2020, o Brasil havia registrado 6.927.145 casos confirmados do novo coronavírus (COVID 19), com 181.835 mortos, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei 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 a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, 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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o cancelamento
de eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º Não sendo possível o
cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações indicadas no caput e § 1º
deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requi- sitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013";
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 que o Decreto nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 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. 2º, § 1º, II, "a" do decreto supracitado, dispõe 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: 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 que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA estabelece, no
item "1" que a realização de eventos em alusão às festividades natalinas e de Ano Novo deve atender ao disposto no Decreto nº 19.187,
de 04 de setembro de 2020 com destaque para o "cumprimento das medidas higienicossanitárias estabelecidas no Protocolo
Específico nº 041/2020, que trata do setor de entretenimento, cultura e arte, pertinente às atividades artísticas, criativas e de espetáculos (Anexo
I do Decreto nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que a referida recomendação técnica estabelece, no item "2", que "na realização das festividades de Natal e Ano Novo, os
organizadores devem fornecer insumos e produtos para frequente higienização das mãos dos trabalhadores e clientes, como
disponibilidade de lavatórios/pias com água e sabão/sabonete líquido, papel toalha, lixeiras com tampa e pedal, etc. e/ou álcool gel a
70% em pontos estratégicos, além de seguir o distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas e só permitir o acesso dos
clientes/frequentadores se os mesmos estiverem fazendo uso da máscara, haja vista que esta é uma recomendação obrigatória;
CONSIDERANDO que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da DI- VISA proíbe "a realização de festas pela gestão pública e privada em locais
e vias públicas (praças, parques, avenidas, pontes, orla marinha, praias, clubes com capacidade aci- ma de 100 pessoas etc.), tendo em vista a
probabilidade desses eventos angariar um grande público, contribuindo para aglomeração e potencialização da transmissão do
SARSCoV-2;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 196 da CF, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação";
CONSIDERANDO a dificuldade e/ou quase impossibilidade de se cumprir com as determinações previstas no art. 2º, § 1º, II, "a", do Decreto nº
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19.187, de 04 de setembro de 2020, bem como das disposições contidas na Recomendação Técnica nº 024/2020 da DIVISA, durante a
realização de eventos/festas;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ resolve RECOMENDAR que o Município de Joaquim Pires-PI continue com os esforços para
contenção do contágio do COVID - 19 e que para tanto:
ABSTENHA-SE TOTALMENTE de emitir alvarás para realização de eventos/festas em casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de
show, auditórios, parques e clubes até 31 de janeiro de 2021, assim como REVOGUE os já expedidos;
Que a Vigilância Sanitária do Município fiscalize os locais supracitados;
PROMOVA ampla publicidade da vedação a realização de eventos/festas no Município até 31 de janeiro de 2021, usando de todos os meios
disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...);
LAVRAR, em caso de descumprimento, os respectivos autos de infração e aplicar as multas previstas.
SOLICITA-SE que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça, pelo e- mail da 2ª Promotoria de Justiça
(segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
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.
Esperantina/PI, 17 de dezembro de 2020.
{assinado digitalmente}
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina
SIMP nº 000146-161/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 44/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, com atribuição para atuar nas
medidas de enfrentamento ao COVID, nos termos do art. 129, inc. VI, da Constituição Federal, do art. 26, incisos I e II, da Lei n. 8.625/93 e do art.
8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, até o dia 13 de dezembro de 2020, o Brasil havia registrado 6.927.145 casos confirmados do novo coronavírus (COVID 19), com 181.835 mortos, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei 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 a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, 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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o cancelamento
de eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º Não sendo possível o
cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações indicadas no caput e § 1º
deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requi- sitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013";
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 que o Decreto nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 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. 2º, § 1º, II, "a" do decreto supracitado, dispõe 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: 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 que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA estabelece, no
item "1" que a realização de eventos em alusão às festividades natalinas e de Ano Novo deve atender ao disposto no Decreto nº 19.187,
de 04 de setembro de 2020 com destaque para o "cumprimento das medidas higienicossanitárias estabelecidas no Protocolo
Específico nº 041/2020, que trata do setor de entretenimento, cultura e arte, pertinente às atividades artísticas, criativas e de espetáculos (Anexo
I do Decreto nº 19.187/2020);
CONSIDERANDO que a referida recomendação técnica estabelece, no item "2", que "na realização das festividades de Natal e Ano Novo, os
organizadores devem fornecer insumos e produtos para frequente higienização das mãos dos trabalhadores e clientes, como
disponibilidade de lavatórios/pias com água e sabão/sabonete líquido, papel toalha, lixeiras com tampa e pedal, etc. e/ou álcool gel a
70% em pontos estratégicos, além de seguir o distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas e só permitir o acesso dos
clientes/frequentadores se os mesmos estiverem fazendo uso da máscara, haja vista que esta é uma recomendação obrigatória;
CONSIDERANDO que a Recomendação Técnica nº 024/2020 da DI- VISA proíbe "a realização de festas pela gestão pública e privada em locais
e vias públicas (praças, parques, avenidas, pontes, orla marinha, praias, clubes com capacidade aci- ma de 100 pessoas etc.), tendo em vista a
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probabilidade desses eventos angariar um grande público, contribuindo para aglomeração e potencialização da transmissão do
SARSCoV-2;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 196 da CF, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação";
CONSIDERANDO a dificuldade e/ou quase impossibilidade de se cumprir com as determinações previstas no art. 2º, § 1º, II, "a", do Decreto nº
19.187, de 04 de setembro de 2020, bem como das disposições contidas na Recomendação Técnica nº 024/2020 da DIVISA, durante a
realização de eventos/festas;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ resolve RECOMENDAR que o Município de Esperantina-PI continue com os esforços para
contenção do contágio do COVID - 19 e que para tanto:
ABSTENHA-SE TOTALMENTE de emitir alvarás para realização de eventos/festas em casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de
show, auditórios, parques e clubes até 31 de janeiro de 2021, assim como REVOGUE os já expedidos;
Que a Vigilância Sanitária do Município fiscalize os locais supracitados;
PROMOVER ampla publicidade da vedação a realização de eventos/festas no Município até 31 de janeiro de 2021, usando de todos os meios
disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...);
LAVRAR, em caso de descumprimento, os respectivos autos de in- fração e aplicar as multas previstas.
SOLICITA-SE que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça, pelo e- mail da 2ª Promotoria de Justiça
(segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Su- perior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Esperantina/PI, 17 de dezembro de 2020.
{assinado digitalmente}
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

3.13. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14854
Portaria Nº 50/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 50/2020 - SIMP 000069-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
que foram requisitadas documentações para analisar as contas da FUNDAÇÃO CANTÍDIO RODRIGUES ROCHA, porém não houve resposta.
9)Que foi aberto o procedimento 000006-111/2020, a fim de analisar a situação das fundações aptas.
10) que foi aberto este procedimento, para instruir os autos de ação de exigir contas da Fundação em comento.
11) Considerando que os documentos gerados pelo BID (Busca Integrada de Dados) estão protegidos e controlados pela Lei nº 12.527/2011;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 50/2020 (SIMP nº 000069-111/2020), com o objetivo de ajuizar ação de extinção da
FUNDAÇÃO CANTÍDIO RODRIGUES ROCHA.
Desde logo, que:
a) Autue-se.
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
c) os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Portaria Nº 53/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 53/2020 - SIMP 000072-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
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5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
8) que foram requisitadas documentações para analisar as contas INSTITUTO CIDADE , porém não houve resposta.
9)Que foi aberto o procedimento 000006-111/2020, a fim de analisar a situação das fundações aptas.
10) que foi aberto este procedimento, para instruir os autos de extinção da Fundação em comento.
11) Considerando que os documentos gerados pelo BID (Busca Integrada de Dados) estão protegidos e controlados pela Lei nº 12.527/2011;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 53/2020 (SIMP nº 000072-111/2020), com o objetivo de ajuizar ação de extinção do
INSTITUTO CIDADE
Desde logo, que:
a) Autue-se.
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
c) os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 16 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Portaria Nº 49/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 49/2020 - SIMP 000068-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
8) que foram requisitadas documentações para analisar as contas da FUNDAÇÃO DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO ,
porém não houve resposta.
9)Que foi aberto o procedimento 000006-111/2020, a fim de analisar a situação das fundações aptas.
10) que foi aberto este procedimento, para instruir os autos de extinção da Fundação em comento.
11) Considerando que os documentos gerados pelo BID (Busca Integrada de Dados) estão protegidos e controlados pela Lei nº 12.527/2011;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 49/2020 (SIMP nº 000068-111/2020), com o objetivo de ajuizar ação de extinção da
FUNDAÇÃO DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO.
Desde logo, que:
a) Autue-se.
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
c) os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 16 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Portaria Nº 55/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 55/2020 - SIMP 000074-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
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pode ser considerada inadimplenteUNPAPI porém não houve resposta.
8)Que foi aberto o procedimento 000006-111/2020, a fim de analisar a situação das fundações aptas.
9) que foi aberto este procedimento, para analisar as contas da Fundação FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E ECOTURISMO
DO ESTADO DO PIAUÍ -FUNPAPI.
10) Considerando que os documentos gerados pelo BID (Busca Integrada de Dados) estão protegidos e controlados pela Lei nº 12.527/2011;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 55/2020 (SIMP nº 000074-111/2020), com o objetivo de analisar a prestação de contas
da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E ECOTURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ -FUNPAPI, quanto aos anos de 2018 e 2019.
Desde logo, que:
a) Autue-se.
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID.
d) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
e) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2018 e 2019;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 194/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 54/2020 (SIMP Nº 000073-111/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), Lei Complementar 75/93, art. 8º, I; Lei 8.625/93, art. 16, I, "a" e 80 e na Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 37, I, "a", decreto-lei
41/66 no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
CONSIDERANDO, que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e
procedimentos administrativos pertinentes;
CONSIDERANDO, que de acordo com o art. 217, da Constituição da República, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nãoformais, como direito de cada um, observadosa autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 34, "c", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Entidades de
Interesse Social sem Fins Lucrativos;
CONSIDERANDO que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for
necessário aos fins pretendidos.
RESOLVE, INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 54/2020 (SIMP Nº 000073-111/2020), com o objetivo de requisitar
documentos, apurar e dirimir os conflitos entre a Federação de Ciclismo do Piauí (FCP-PI) e a Pedalathe, ao passo que este promotor de justiça,
desde logo, determina que:
a) seja intimado o representante legal da entidade promovedora do evento a ser realizado no dia 20/12/2020 acerca da representação formulada
pela FCP-PI à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí;
b) seja reforçada para fins de ampla divulgação a Recomendação Administrativa expedida por esta promotoria de justiça acerca da temática
envolvendo o presente caso tendo em vista situação similar já estabelecida por este ente ministerial;
c) expeça-se notificação recomendatória no sentido de que provisoriamente seja suspensa a realização da competição a ser realizada e
promovida pela Pedalathe no dia 20/12/2020 nesta capital.
d) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

3.14. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14855
8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
Avenida Senador Helvídio Nunes, bairro Catavento
Centro Empresarial Premium. CEP: 64.607-165, fone: (89) 3422-1141
IPC Nº 0000718-25.2020.8.18.0032 SIMP Nº: 000005-087/2020
PORTARIA PA INCIDENTAL Nº 001/2020
O Dr. MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR,
Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 6ª Promotoria de Justiça no município de Picos/PI, em exercício na 8ª Promotoria de Justiça de Picos/PI,
arrimado no art. 127, caput e 129, da CRFB, no uso de suas 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;
que o art. 28-A do CPP instituiu legalmente o ANPP - Acordo de Não Persecução Penal como meio extrajudicial mais benéfco de resolução de
confito penal;
que a lei penal goza de ultratividade no tempo, quando mais benéfca ao réu, consoante parágrafo único do art. 2º do CPB;
que o investigado MARCOS PAULO DA SILVA SOUSA nos autos do processo n.º 0000718-25.2020.8.18.0032 frmou o ANPP n.º 001/2020 8ª PJ/Picos;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCIDENTAL, para fns de acompanhar o ANPP relativo aos fatos tratados nos autos referidos,
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 Coordenador do CAOCRIM/MP;
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Após, manifestação judicial de homologação, junte-se a mesma nos
autos;
Nomeia-se como secretário do presente PA, MARIA ALICE TAVARES DE MEDEIROS, servidora do MP/PI, podendo esta administrativamente
delegar suas funções mediante regular distribuição; e,
5. Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certifcação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, fndo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos, 15 de setembro de 2020
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça - respondendo

3.15. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14856
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 43/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197, da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(LONMP), cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis Públicas, Inquéritos
Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços, por força do Art. 6º, I do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, da
Resolução nº 164/2017 do CNMP);
CONSIDERANDO ser fato notório que a Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, declarou situação de pandemia de COVID19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 188/2020, editada com base no Decreto Federal n.º 7.616/2011,
declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.884, de 16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de
emergência em saúde pública de importância internacional e que o Decreto Municipal nº 19.531, de 18 de março de 2020, que declara Situação
de Emergência em Saúde Pública no Município de Teresina, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 20.078, de 10 de setembro de 2020 e Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro
de 2020, os quais dispõem sobre normas e horários de funcionamento para a retomada econômica e flexibilização de medidas de suspensão das
atividades econômicas, comerciais, prestadores de serviços e sociais, com a retomada parcial das atividades para os setores relativos a
entretenimento, cultura e arte;
CONSIDERANDO que os citados decretos aprovam em anexo o Protocolo Específico nº 041/2020, dispondo sobre orientações para o setor de
entretenimento, cultura e arte fixando medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-COV-2 (COVID-19);
CONSIDERANDO o reforço promovido pela RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2020 elaborado pela DIRETORIA DE UNIDADE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - DIVISA, o qual assevera a necessidade de que a realização de eventos em alusão às festividades
natalinas e de Ano Novo devam atender ao disposto no Decreto nº 19.187, de 04 de setembro de 2020, bem como cumprir com o Protocolo
Específico nº 041/2020;
CONSIDERANDO a noticiada onda nacional de aumento da média móvel de novos casos e de mortes por conta da COVID-19, reforçada pelo
fundado temor do aumento da contaminação nas festas de fim de ano;
CONSIDERANDO ter se apurado em sites da internet e nas redes sociais a ocorrência desregrada de festas nesta Capital, concentrando
contingente superior a 100 (cem) pessoas e após às 24:00, em descumprimento às determinações contidas nos citados protocolo, decretos e
recomendações;
CONSIDERANDO que o Código Penal define o crime de Infração de medida sanitária preventiva em seu art. 268, tipificando a conduta de
infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, com pena cominada de detenção,
de um mês a um ano, e multa.
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da tutela coletiva dos direitos dos consumidores define que os legitimados a
agir na forma deste código poderão tomar medidas visando compelir o Poder Público competente a proibir o consumo se revele nocivo ou
perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas repressivas e preventivas frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor, bem como em proteção à incolumidade pública;
CONSIDERANDO a instauração do presente Procedimento Administrativo de acompanhamento de política pública, no bojo do qual se visa
apurar as medidas tomadas pelas autoridades competentes no que concerne à proteção da saúde do consumidor de eventos, bem como à
incolumidade pública geral, através da adoção de medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-COV-2 (COVID-19);
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000245-004/2020, na forma do art. 8º, II da Resolução nº 174/2017 do CNMP, e
Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí a fim de acompanhar as
medidas tomadas pelas autoridades competentes no que concerne à garantia da proteção da saúde do consumidor de eventos no que
concerne à exigência de respeito de organizadores às medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-COV-2 (COVID-19),
determinando, para tanto, as seguintes diligências iniciais:
Autue-se a presente Portaria acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de
Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Junte-se como documentos de instrução inicial e instauração do presente procedimento as notícias extraídas da internet de risco de aumento de
casos de COVID 19 em decorrência das festas de fim de ano, bem como decretos, protocolos e recomendação técnica que tratam sobre a
matéria;
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Expeça-se Notificação Recomendatória dirigida à GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE TERESINA - GEVISA, DIRETORA
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DO PIAUÍ - DIVISA, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - PMPI
e ao DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ - PC/PI, recomendando a adoção de medidas de intensificação da
fiscalização do respeito aos protocolos sanitários elaborados pelo poder público, em esforço interinstitucional, bem como adoção das medidas
repressivas administrativas, cíveis e criminais decorrentes de eventual descumprimento;
Nomeia-se os servidores lotados nesta 32ª Promotoria de Justiça de Teresina para secretariar este procedimento, como determina o art. 4º,
inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do
Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Cientifique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
Registre-se em sistema próprio.
Teresina - PI, 17 de dezembro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E TERESINA - PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 22/2020
NOTIFICANTE: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
NOTIFICADOS: GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE TERESINA - GEVISA
DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DO PIAUÍ - DIVISA
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - PMPI
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ - PC/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruílos, na forma da lei complementar respectiva", e no art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, que
determina que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, garantindo o respeito
aos mesmos por meio da expedição de recomendações, vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197, da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(LONMP), cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis Públicas, Inquéritos
Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços, por força do Art. 6º, I do Código de Defesa do Consumidor,;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, da
Resolução nº 164/2017 do CNMP);
CONSIDERANDO ser fato notório que a Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, declarou situação de pandemia de COVID19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 188/2020, editada com base no Decreto Federal n.º 7.616/2011,
declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.884, de 16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de
emergência em saúde pública de importância internacional e que o Decreto Municipal nº 19.531, de 18 de março de 2020, que declara Situação
de Emergência em Saúde Pública no Município de Teresina, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 20.078, de 10 de setembro de 2020 e Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro
de 2020, os quais dispõem sobre normas e horários de funcionamento para a retomada econômica e flexibilização de medidas de suspensão das
atividades econômicas, comerciais, prestadores de serviços e sociais, com a retomada parcial das atividades para os setores relativos a
entretenimento, cultura e arte;
CONSIDERANDO que os citados decretos aprovam em anexo o Protocolo Específico nº 041/2020, dispondo sobre orientações para o setor de
entretenimento, cultura e arte fixando medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-COV-2 (COVID-19);
CONSIDERANDO o reforço promovido pela RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2020 elaborado pela DIRETORIA DE UNIDADE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - DIVISA, o qual assevera a necessidade de que a realização de eventos em alusão às festividades
natalinas e de Ano Novo devam atender ao disposto no Decreto nº 19.187, de 04 de setembro de 2020, bem como cumprir com o Protocolo
Específico nº 041/2020;
CONSIDERANDO a noticiada onda nacional de aumento da média móvel de novos casos e de mortes por conta da COVID-19, reforçada pelo
fundado temor do aumento da contaminação nas festas de fim de ano;
CONSIDERANDO ter se apurado em sites da internet e nas redes sociais a ocorrência desregrada de festas nesta Capital, concentrando
contingente superior a 100 (cem) pessoas e após às 24:00, em descumprimento às determinações contidas nos citados protocolo, decretos e
recomendações;
CONSIDERANDO que o Código Penal define o crime de Infração de medida sanitária preventiva em seu art. 268, tipificando a conduta de
infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, com pena cominada de detenção,
de um mês a um ano, e multa.
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da tutela coletiva dos direitos dos consumidores define que os legitimados a
agir na forma deste código poderão tomar medidas visando compelir o Poder Público competente a proibir o consumo se revele nocivo ou
perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas repressivas e preventivas frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor, bem como em proteção à incolumidade pública;
CONSIDERANDO a instauração do presente Procedimento Administrativo de acompanhamento de política pública, no bojo do qual se visa
apurar as medidas tomadas pelas autoridades competentes no que concerne à proteção da saúde do consumidor de eventos, bem como à
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incolumidade pública geral, através da adoção de medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-COV-2 (COVID-19);
RESOLVE RECOMENDAR:
Às. Sras. GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - GEVISA DE TERESINA e DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ESTADUAL - DIVISA DO PIAUÍ que articulem e intensifiquem a fiscalização dos setores de eventos e entretenimento desta capital,
especialmente no que diz respeito a locais que costumeiramente destinam-se à aglomeração de pessoas fora dos parâmetros definidos pelo
Protocolo Específico nº 041/2020, inclusive solicitando o auxílio da Polícia Militar e a orientação da Polícia Civil para fins de assegurar o
cumprimento dos protocolos sanitários elaborados, haja vista a tipificação da conduta de infringir determinação do poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa pelo art. 268 do Código Penal, revelando a existência de infração administrativo
sanitária, penal e civil;
Às Sras. GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - GEVISA DE TERESINA e DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ESTADUAL - DIVISA DO PIAUÍ, bem como ao Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ que determinem a
remessa de todos os autos de constatação de infração aos protocolos sanitários à Autoridade Policial para fins de lavratura do correspondente
Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO e deflagração da responsabilidade criminal de proprietários de estabelecimentos e organizadores
dos eventos em que sejam constatadas a infração às medidas sanitárias fixadas pelas autoridades, inclusive os anteriormente lavrados ao longo
da pandemia;
Ao Sr. DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL que recomende às autoridades policiais a receberem e orientarem as autoridades sanitárias e os
agentes de policiamento ostensivo na identificação dos elementos essenciais à lavratura do TCO decorrente de eventuais constatações de crime
de infração de medida sanitária preventiva, tomando às medidas necessárias à identificação dos proprietários de estabelecimentos e
responsáveis pela promoção de eventos em descumprimento aos protocolos sanitários, a fim de possibilitar a deflagração do procedimento de
responsabilização dos responsáveis;
A fim de instruir o Procedimento Administrativo de acompanhamento da execução de política pública no bojo do qual expede-se a presente
recomendação, REQUISITA-SE das Sras. GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - GEVISA DE TERESINA e DIRETORA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - DIVISA DO PIAUÍ e do Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ que
encaminhem a esta 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório de número de autos de constatações em que
foram registrados descumprimento ao Protocolo Específico nº 041/2020, que dispõe sobre orientações para o setor de entretenimento, com a
identificação dos responsáveis pelos citados eventos, desde a elaboração do protocolo.
REQUISITO ainda do Sr. DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ que encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias,
relatório de número de Termos Circunstanciados de Ocorrência lavrados por imputação do crime de Infração de medida sanitária preventiva
tipificado no art. 268 do Código Penal desde o início da pandemia por COVID-19 relativos à promoção de eventos irregulares.
Por fim, ficam NOTIFICADAS todas as autoridades recomendadas ainda, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar a esta 32ª Promotoria
de Justiça de Teresina manifestação acerca do acatamento ou não desta recomendação, comunicando todas as medidas tomadas para o seu
cumprimento.
REQUISITA-SE que, na forma do art. 27, Parágrafo Único, IV da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público que proceda com a divulgação
adequada e imediata desta recomendação.
Teresina - PI, 17 de dezembro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI14857
PORTARIA Nº 26/2020
O Promotor de Justiça EDUARDO PALÁCIO ROCHA, substituto da Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o ato conjunto PGJ/CGMP nº 01, de 13 de janeiro de 2017, que estabelece obrigatoriedade de realização de correição interna
anual;
CONSIDERANDO o quanto exarado na Recomendação CGMP/PI Nº. 02/2017, 2, a e b, com respectivas subdivisões, que tratam da
uniformização e obrigatoriedade da observância à taxonomia ali prevista, bem como das providências a serem adotadas para a retificação de
incorreções;
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça Eduardo Palácio Rocha atua em sua titularidade na Promotoria de Pio IX-PI, respondendo
cumulativamente por esta Promotoria de Justiça desta Cidade de Fronteiras-PI e 29ª ZE (Pio IX-PI);
CONSIDERANDO que há despachos pendentes de cumprimento;
CONSIDERANDO ainda a exiguidade de prazo previsto pela Portaria n°. 25/2020, desta promotoria;
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR o prazo para encerramento da CORREIÇÃO prevista no artigo 1º. da Portaria nº 25/2020 desta Promotoria de Justiça,
para o dia 18 de Dezembro de 2020.
Parágrafo Único. Permanecem vigentes as demais disposições do ato referido no caput.
Art. 2º. Comunique-se o Procurador Geral de Justiça e o Corregedor Geral do teor da presente.
Art. 3º. Além da publicação pertinente, afixe-se na porta da Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI.
Publique-se. Registre-se. Autue-se. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 16 de Dezembro de 2020
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça Titular da Pio IX/PI,
Substituto legal da PJ de Fronteiras-PI.

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14858
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000499-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000499-325/2020, autuada a partir de denúncia encaminhada por meio eletrônico ("e-mail"), informando que,
no município de Santa Cruz dos Milagres, estariam ocorrendo irregularidades quanto ao uso do veículo automotor destinado ao transporte de
pacientes, pois este seria dirigido por motoristas sem habilitação, já tendo, inclusive, ocorrido um acidente que, embora não tenha tido vítimas
fatais, causou grande prejuízo aos cofres públicos, uma vez que houve perda total do veículo.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que se solicitou informações por meio de OFÍCIO Nº 1250/2020-PJBD/MPPI, às fls. 08, ao Prefeito de Santa
Cruz dos Milagres, o qual apresentou resposta, conforme fls. 15-18, com juntada de documento de habilitação de motorista.
Conforme se depreende de resposta devidamente apresentada, o Município logrou êxito em esclarecer os fatos, tendo informado que os veículos
do município são dirigidos por motoristas devidamente habilitados, estando, ainda, o referido veículo em pleno funcionamento.
Quanto ao acidente referido na denúncia, o município esclareceu que não houve perda total do veículo e que este se encontra em pleno
funcionamento, além de que, no dia do incidente, não houve transporte de pacientes, mas uma visita técnica ao posto de saúde localizado na
Localidade Alto Alegre.
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À vista do exposto, esgotado o objeto deste feito, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF
no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Notícia de Fato nº 000758-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato nº 000758-325/2020, autuada a partir de certidão expedida pela Secretaria desta Promotoria de Justiça, certificando
que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial a promoção de eventos com número indeterminado de pessoas, a serem supostamente
realizados na cidade de Barro Duro/PI e outras da Comarca, não obstante a evolução da pandemia do novo coronavírus.
Despacho instaurador às fls. 02-03.
Certidão que deu azo a este procedimento às fls. 04-06.
Certidão oriunda da Assessoria desta Promotoria de Justiça certificando os contatos realizados com organizadores de eventos da casa de shows
"Longazão", pelos quais se repassou orientações deste Promotor de Justiça quanto à realização de eventos neste período de pandemia.
Informes de caso de Covid-19 nas cidades desta Comarca às fls. 08-53.
Decreto nº 031 de 20.11.2020, oriundo do município de Prata do Piauí, sobre determinações e adoção de novas medidas de emergência de
saúde pública para o enfrentamento do coronavírus.
Ação Civil Pública ajuizada em razão do quanto apurado neste procedimento, conforme inicial às fls. 57-73 e Comprovante de Protocolo às fls.
74.
É o relatório no útil. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que diligências foram realizadas e juntou-se acervo probatório suficiente para fins de ajuizamento de ação
perante o noticiado, uma vez que almejou realizar eventos em total desrespeito às normas sanitárias em razão da pandemia que assola o mundo.
À vista do exposto, proposta a demanda no âmbito do PJe, inexistindo outras providências a serem feitas, 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 (CSMPPI).
Notifique-se o noticiante das providências tomadas.
Barro Duro - PI, 15 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000752-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000752-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, narrando um
acidente de trânsito ocorrido no dia 15.11.2020.
No dia acima mencionado, por volta das 10h15, a guarnição foi acionada em razão do acidente noticiado e deslocou-se ao local, onde constatou
a colisão próximo ao nº 399, na BR-316, próximo também ao estabelecimento "Francisca Lanches".
Eis o relatório. Passo à decisão.
É válido ressaltar que já consta notícia de fato, sob nº 000753-325/2020, no âmbito desta Promotoria de Justiça, que carreia os mesmos fatos
aqui narrados, pelo que se impõe o arquivamento deste feito, com extração de cópia para fins de juntada naquele.
À vista do exposto, 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.
Extraia-se cópia deste feito e junte-se à notícia de fato nº 000753-325/2020.
Barro Duro - PI, 16 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000349-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000349-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que a Sra. Florismar Rodrigues Lima
informa que teve um relacionamento com o Sr. Antônio Vieira da Costa e desse relacionamento nasceram duas crianças, O.K.R. da C. e K.K.R.
da C.
Segundo a declarante, o genitor não vem contribuindo com os gastos da criação dos dois filhos, embora tenha reconhecido a paternidade
conforme certidões de nascimento em anexo.
Pediu providências a esta Promotoria de Justiça.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 13.13.2020, fora ajuizada Ação de Alimentos no PJe, em favor dos menores e em face de Antônio
Vieira da Costa, gerando o número de Processo: 0800458-50.2020.8.18.0084.
À vista do exposto, diante de ajuizamento de Ação de Alimentos no PJe, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 16 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.18. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14859
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº /2020
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
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Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de notificação pessoal, e que fora
infrutífera a notificação pela via postal em razão de fornecimento de endereço errado, torna público o presente edital para notificar o senhor
ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA PARA COMPARECER NO PRAZO DE 05 DIAS NA AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911, FÁTIMA, SEGUNDO
ANDAR 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0004752-10.2020.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime de
ESTELIONATO TENTADO, sob pena de oferecimento de Denúncia por parte deste membro do Parquet.
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá comparecer no dia e horário acima citados, ou ainda entrar em contato pelo
telefone (86) 98152-7263 das 08h00min às 13h00min.
Finalmente, informo que a denúncia será oferecida dentro do prazo legal, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Processo
Penal.
Teresina, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº /2020
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de notificação pessoal, e que fora
infrutífera a notificação pela via postal em razão de fornecimento de endereço errado, torna público o presente edital para notificar o senhor
FRANCINALDO DE SOUSA FERNANDES PARA COMPARECER NO PRAZO DE 05 DIAS NA AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911, FÁTIMA,
SEGUNDO ANDAR 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0005872-25.2019.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do
crime de POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, sob pena de oferecimento de Denúncia por parte deste membro do Parquet.
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá comparecer no dia e horário acima citados, ou ainda entrar em contato pelo
telefone (86) 98152-7263 das 08h00min às 13h00min.
Finalmente, informo que a denúncia será oferecida dentro do prazo legal, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Processo
Penal.
Teresina, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº /2020
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de notificação pessoal, e que fora
infrutífera a notificação pela via postal em razão de fornecimento de endereço errado, torna público o presente edital para notificar o senhor JOSÉ
MARIA SORES DA SILVA PARA COMPARECER NO PRAZO DE 05 DIAS NA AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911, FÁTIMA, SEGUNDO ANDAR
53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0000169-79.2020.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime de
FALSIDADE IDEOLÓGICA, sob pena de oferecimento de Denúncia por parte deste membro do Parquet.
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá comparecer no dia e horário acima citados, ou ainda entrar em contato pelo
telefone (86) 98152-7263 das 08h00min às 13h00min.
Finalmente, informo que a denúncia será oferecida dentro do prazo legal, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Processo
Penal.
Teresina, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

3.19. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14860
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000143-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000143-172/2019 instaurado aos 09 de outubro de 2019, mediante Portaria nº 163/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado INTERMED 2019, realizado no Parque Meus Filhos, localizado na Av. Raul Lopes,
2355, bairro Noivos nos dias 12 e 13, e no dia 14 ocorrerá no Bosque da MOON, localizado na Av. Raul Lopes, n° 2757, bairro Ininga, das
21h00min às 03h00min, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Representante da BLR PRODUÇÕES, aos 10 de outubro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
32/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ambiental e urbanística, a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material. (Fls. 07/09).
Em cumprimento as Cláusulas Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SEMAM. (Fls.
67 e 69).
A título de compensação ambiental e urbanística (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material, tal compromisso
ainda foi cumprido satisfatoriamente pela parte.
Não foi juntada a documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à Cláusula
Segunda do TAC, bem como não foi juntada comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SDU.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 004/2020, no SIMP n° 000041-172/2020, com o fito de acompanhar o
cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 32/2019. (Fl. 70).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
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"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.20. 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14861
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE TERESINA-PI
EXTRATO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
NOTÍCIA DE FATO Nº 004/2020-18ªPJ-TERESINA/PI (SIMP Nº 000004-007/2020)
Manifestação/Reclamação da Ouvidoria nº 4038/2020, de 20.11.2020
NOTICIANTE: JOYCE MARIA DE SOUSA MARQUES
NOTICIADO: RUMMENIG DA ROCHA BORGES
DECISÃO:
Considerando que restou comprovado que a internação de R. da R. B. passou de involuntária, sob a responsabilidade do irmão R. da R. B., e
sem permissão de visitas da noticiante, para internação voluntária, com visitas livres; ainda se verificando a existência de Ação de Desinternação
proposta pela noticiante - Processo nº 0827674-12.2020.8.18.0140, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina-PI, este
Ministério Público entende pela desnecessidade do acompanhamento ministerial no feito, uma vez que o internado tem família que lhe presta
cuidados e está sendo assistido pela noticiante, encontrando-se com seus direitos básicos assegurados, sem nenhuma razão para o
prosseguimento da intervenção ministerial, impondo-se o seu arquivamento no âmbito desta Promotoria de Justiça, o que faço com base no art.
4º, I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP (alterada pela Resolução nº 189/2018, do CNMP).
Certifique-se o fim da tramitação procedimental, procedendo-se, em seguida, às baixas devidas, à cientificação das partes por email com cópia
da presente decisão, e às comunicações à Ouvidoria e CSMP.
Teresina, 15 de dezembro de 2.020.
ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA
-Promotora de Justiça-

3.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL -PI14862
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 17/2020
SIMP Nº 001701-199/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o acordo de não persecução penal com o autor de delito, desde que preenchidos os requisitos legais;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que positivou o acordo de não persecução penal ao inserir o
instituto no Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal tem vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, o que exige do Ministério Público a
adoção de providências quanto à disciplina e à interpretação da referida alteração legislativa;
RESOLVE:
Abrir Procedimento Administrativo nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, com a finalidade de acompanhar a
realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 0000373-51.2019.8.18.0046, que figura como investigado Raimundo
Nonato da Silva Filho, vítima Renata Fontenele Brito, tendo como imputação o art. 216-A, § 2º, do CP.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Cocal/PI, 16 de dezembro de 2020.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal.
Promotoria de justiça de cocal
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Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 16/2020
SIMP Nº 001700-199/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o acordo de não persecução penal com o autor de delito, desde que preenchidos os requisitos legais;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que positivou o acordo de não persecução penal ao inserir o
instituto no Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal tem vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, o que exige do Ministério Público a
adoção de providências quanto à disciplina e à interpretação da referida alteração legislativa;
RESOLVE:
Abrir Procedimento Administrativo nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, com a finalidade de acompanhar a
realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 0000388-20.2019.8.18.0046, que figura como investigada Jaqueline
Maria dos Santos, vítima Francisca Benavenuta Nóbrega, tendo como imputação o art. 102, da Lei 10.741/2003.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Cocal/PI, 16 de dezembro de 2020.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal.
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 15/2020
SIMP Nº 001699-199/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o acordo de não persecução penal com o autor de delito, desde que preenchidos os requisitos legais;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que positivou o acordo de não persecução penal ao inserir o
instituto no Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal tem vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, o que exige do Ministério Público a
adoção de providências quanto à disciplina e à interpretação da referida alteração legislativa;
RESOLVE:
Abrir Procedimento Administrativo nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, com a finalidade de acompanhar a
realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 0000040-02.2019.8.18.0046, que figura como investigada, e vítima.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Cocal/PI, 16 de dezembro de 2020.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal.

3.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14863
Notícia de Fato nº 41/2020
SIMP: 000388-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do ofício nº 330/2020 da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI, que tem por
objeto apurar possível violação ao direito do consumidor, bem como analisar a viabilidade de ajuizamento de ação coletiva visando a defesa dos
direitos individuais homogêneos dos moradores do Município de Madeiro-PI.
O ofício supramencionado trouxe cópia do despacho proferido nos autos do processo 0000379- 89.2014.8.18.0060, em que fora determinado a
expedição de ofício ao Ministério Público a fim de que possa, se for o caso, propor a respectiva ação coletiva, a teor do art. 139, inciso X, do
Código de Processo Civil.
Esta Promotoria de Justiça expediu ofício à Equatorial com solicitação de informações sobre a demanda e sobre as medidas adotadas, inclusive
sobre a troca dos postes de madeira por cimento e o planejamento para a regularização da prestação do serviço no Município de Madeiro.
Em atenção ao ofício, a Equatorial informou que realizou a substituição dos postes reclamados, a fim de otimizar a prestação do serviço de
distribuição de energia elétrica. Ademais, ressaltou que não localizou a residência do Sr. FRANCISCO DIAS LIARTE, mas no sistema interno da
companhia consta a informação de que ele se encontra atendido em poste de concreto. O consumidor fora regularizado pelo projeto Energia+ em
13/05/2020 conforme OS 018.127.512.
Após, foi encaminhado a este Órgão de Execução ofício da Vara Única da Comarca de Luzilândia, datado de 13 de abril de 2020, para dar
ciência do conteúdo do despacho proferido nos autos do processo 0000434-40.2014.8.18.0060, a fim de que possa, se for o caso, propor a
respectiva ação coletiva.
Ademais, a Vara Única da Comarca de Luzilândia encaminhou novo ofício ao Ministério Público, expedido nos autos do processo nº 000006291.2014.8.18.0060, tendo em vista o grande número de ações que envolve direitos de natureza transindividuais, para analisar e, se for o caso,
propor ação coletiva respectiva.
Assim, esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 355/2020 à Equatorial com solicitação de informações sobre as medidas adotadas, em
razão dos processos nº 0000434-40.2014.8.18.0060 e 0000062-91.2014.8.18.0060, inclusive sobre a troca dos postes de madeira por cimento e
o planejamento para a regularização da prestação do serviço no Município de Madeiro.
Em resposta ao ofício, a empresa Equatorial Energia Piauí informou que, em relação aos Requerentes do processo nº 000043440.2014.8.18.0060, todos estão ligados com fornecimento de energia elétrica realizado em rede de distribuição em conformidade aos padrões da
concessionária e, consequentemente, aos elencados pela agência que a regulamenta, ANEEL. A empresa ressaltou que já implantou planos para
alimentadores, ramais, áreas de baixa tensão, tudo relacionado à ligação e à manutenção e expansão da rede de energia elétrica.
No tocante ao processo nº 0000062-91.2014.8.18.0060, a empresa informou que, após visita técnica, constatou que todos os Autores estão
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ligados com fornecimento realizado em rede de distribuição regular conforme os padrões da concessionária em poste de concreto, exceto a UC
203964-8 da Sra. MARIA DO ROSÁRIO DA ROCHA que não foi localizada e a UC 1105231-7 da Sra. CECÍLIA MARIA MENEZES DE SOUSA
que apresenta ramal retirado.
Ressalta-se que a empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. - Equatorial Piauí encaminhou a documentação comprobatória das
informações 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."
No caso em apreço, verifica-se que a Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. - Equatorial Piauí informou as medidas adotadas quanto à
troca dos postes de madeira por cimento, com o devido encaminhamento da documentação comprobatória, além de ressaltar que já implantou
planos para alimentadores, ramais, áreas de baixa tensão, tudo relacionado à ligação e à manutenção e expansão da rede de energia elétrica.
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, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 48/2020
SIMP: 000463-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante requerimento do Sr. LEANDRO SILVA SANTOS, que tem por objeto apurar possível violação ao
direito do consumidor, notadamente, a não concessão de desconto sobre os valores das mensalidades, diante da situação de calamidade e
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.
O noticiante informou que é pai de dois alunos da Escolinha Zabelê, instituição de ensino da rede privada, localizada à Rua 28 de Julho, em
Luzilândia (PI), a qual concedeu descontos nas mensalidades referente aos meses de maio, junho e julho do corrente ano, em razão dos efeitos
da pandemia da Covid-19, ocasião em que as aulas passaram a ser remotas. No entanto, a escola comunicou que a partir do mês de agosto as
mensalidades voltariam aos valores normais.
Ocorre que a escola estaria descumprindo a Lei nº 7.383/2020, aprovada recentemente, que dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades da rede privada de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais decorrente das medidas de enfrentamento ao
Covid-19.
O noticiante relatou, ainda, que realizou o pagamento da mensalidade referente ao mês de agosto sem o devido desconto e com a cobrança de
juros em decorrência do atraso no pagamento.
Esta Promotoria de Justiça expediu ofício à Escolinha Zabelê para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente demanda, sobretudo, para
apresentar o demonstrativo financeiro de suas despesas antes e durante a pandemia para que seja possível aferir de forma transparente se
houve uma diminuição de despesas.
Em atenção ao ofício, a Escolinha Zabelê informou que concedeu desconto de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades referente aos
meses de maio, junho e julho, salvo para os pais e responsáveis que não efetuaram o pagamento na data do vencimento do boleto, e que deixou
de cobrar juros e multas aos inadimplentes.
Informou, ainda, que a partir do mês de agosto, passou a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 7.383/2020, que prevê descontos de até 15%
(quinze por cento) para as escolas com até 200 (duzentos) alunos matriculados, além de frisar que todos os pais da escola já possuem descontos
na mensalidade.
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."
Além disso, a aludida Resolução, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será indeferida "quando o fato narrado não
configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível".
No caso em apreço, verifica-se que a Escolinha Zabelê informou que a partir do mês de agosto, passou a cumprir o disposto na Lei Estadual nº
7.383/2020, que prevê descontos de até 15% (quinze por cento) para as escolas com até 200 (duzentos) alunos matriculados, além de frisar que
todos os pais da escola já possuem descontos na mensalidade.
Embora este Órgão Ministerial tenha empreendido diligências com o objetivo de solucionar a demanda, verifica-se pela narrativa, que a
resolubilidade do problema aventado pelo denunciante é de natureza particular, não gerando a participação do Ministério Público para a solução
do problema apresentado.
Pela denúncia, percebe-se um inconformismo do noticiante em relação a cobrança que considera indevida.
Trata-se, claramente, de interesse próprio dos envolvidos.
Logo, qualquer lesão ou ameaça de lesão a esses direitos, não abrangidos pela tutela do Ministério Público, devem ser perquiridos pelo particular
perante o Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, através de seus respectivos procuradores
judiciais.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
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ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º, 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, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 62/2020
SIMP: 000665-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas pelo Sr. V. R. D. S., mediante Termo de Declarações, que envolve
direito fundamental à saúde.
Segundo o noticiante, o seu filho F. R. C. S., nascido dia 27/11/2009, tem uma doença crônica (meningomielocele e bexiga neurogênica), desde
que nasceu, razão pela qual faz acompanhamento médico no Hospital do Rim, em São Paulo.
Informou, ainda, que estava recebendo as fraldas e ajuda de custo no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos) reais através da Secretaria
Municipal de Finanças, nas ocasiões em que precisou viajar à São Paulo - SP para as consultas do filho.
Ocorre que dirigiu-se à Farmácia para receber as fraldas, ocasião em que foi comunicado do cancelamento da entrega das fraldas. Em seguida,
procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que não tinha mais como arcar com as fraldas e com a ajuda de custo nas despesas
da estadia em São Paulo.
O noticiante ressaltou que está com viagem marcada para o dia 27/12/2020 e consulta prevista para o dia 29/12/2020 no Hospital do Rim de São
Paulo e que precisa da ajuda de custo para arcar com as despesas da viagem, bem como receber ajuda pelas fraldas.
Esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 497/2020 à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia para fins de prestar esclarecimentos
sobre a presente demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de efetivar o tratamento de saúde da criança,
incluindo ajuda de custo e o fornecimento das fraldas, bem como o ofício nº 498/2020 à Secretaria Municipal de Finanças para fins de prestar
esclarecimentos sobre a presente demanda.
Em atenção aos ofícios, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, em atendimento à solicitação ministerial e em consonância com a
legislação pátria que garante direito à saúde, realizou dois pagamentos distintos, quais sejam:
a) Pagamento no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) referente a 08 (oito) pacotes de fraldas MamyPoko;
b) Pagamento no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) referente às depesas de estadia, hospedagem e alimentação em São Paulo,
onde a criança realiza consultas a cada 03 (três) meses.
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 a saúde como um direito fundamental. Nesta senda, políticas públicas e ações governamentais são sempre
importantes para a efetivação desse direito.
No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia (PI) informou as medidas adotadas no sentido de efetivar o
tratamento de saúde da criança.
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.
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, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 63/2020
SIMP: 000666-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas pelo Sr. JOÃO RODRIGUES NETO, mediante Termo de Declarações,
que envolve direito fundamental à saúde.
O noticiante informou que foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada não-squêmica grave e que a Secretaria Municipal de Saúde
estava fornecendo os seus medicamentos.
Ocorre que dirigiu-se à Farmácia para receber as suas medicações, ocasião em que foi informado que o seu medicamento estava
cancelado. Em seguida, procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que não vai mais fornecer os medicamentos.
O Sr. JOÃO ressaltou que a sua situação já havia sido acompanhada por esta Promotoria de Justiça no bojo da Notícia de Fato nº
68/2019, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000127-306/2019.
Esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 499/2020 à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia para fins de prestar esclarecimentos
sobre a demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de fornecer os medicamentos ao noticiante.
Em atenção ao ofício, a Secretaria Municipal de Saúde informou que realizou o pagamento no valor de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais)
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referente aos remédios solicitados pelo Sr. JOÃO RODRIGUES NETO.
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 a saúde como um direito fundamental. Nesta senda, políticas públicas e ações governamentais são sempre
importantes para a efetivação desse direito.
No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia (PI) informou as medidas adotadas no sentido de fornecer os
medicamentos ao noticiante.
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.
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, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 64/2020
SIMP: 000673-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante requerimento da Sra. DAS DORES, Presidente da Comunidade Dilma Rousseff, através de
denúncia recebida pelo aplicativo WhatsApp, em que informou que a Prefeitura Municipal de Luzilândia não estava fornecendo água aos
moradores da aludida comunidade.
A noticiante ressaltou que a comunidade, formada por 160 (cento e sessenta) famílias, depende do Carro Pipa, mas o Prefeito Municipal, depois
do resultado das Eleições Municipais de 2020, deixou de fornecer água, afetando negativamente os moradores, principalmente idosos e crianças.
Na oportunidade, a noticiante encaminhou áudios de moradores da comunidade, em que relatam a falta de água.
Ademais, o vereador FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO, através do ofício nº 023/2020 da Câmara Municipal de Luzilândia, solicitou deste
Órgão Ministerial providências quanto a falta de abastecimento de água na Comunidade Dilma Rousseff pelo carro pipa de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Luzilândia.
Esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 500/2020 ao Prefeito Municipal de Luzilândia, Sr. RONALDO DE SOUSA AZEVEDO, para fins de
prestar esclarecimentos sobre a demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de regularizar o fornecimento de água
aos moradores da Comunidade Dilma Rousseff.
Em atenção ao ofício, o Secretário Municipal de Administração e Planejamento, através do ofício nº 78/2020, datado de 03/12/2020, informou que
o carro pipa do município estava quebrado, mas entrou em contato com o responsável pelos carros do município, Sr. ANTÔNIO, e este informou
que o carro ficaria pronto no período da tarde e, logo em seguida, seria regularizado o fornecimento de água aos moradores da Comunida Dilma
Rousseff.
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 a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Luzilândia (PI) informou que o problema do carro
pipa do município já estava sendo solucionado e que, no mesmo dia, seria regularizado o fornecimento de água aos moradores da Comunida
Dilma Rousseff.
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, considerando que não há nos autos o contato da noticiante.
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, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
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3.23. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14864
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 000143-101/2018
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE ARRAIAL
Aos 30 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 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 pela Secretária
Municipal da Educação, MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, 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 000143-101/2018, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos da representação formulada por Sérgio Martins de Souza Queiroz, onde noticia a existência de possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB pelos municípios brasileiros, haja vista as baixas notas do IDEB obtidas pelas escolas
públicas de ensino fundamental;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO 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, conforme
art. 205 da CF;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar, inclusive o Estado, por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Carta Magna, estabelece ainda entre as funções institucionais do Ministério Público promover o
inquérito civil, a ação civil pública, visando à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
CONSIDERANDO que o art. 208, §2º da Constituição Federal dispõe que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
CONSIDERANDO o conteúdo da Lei Federal nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CONSIDERANDO, finalmente, a existência do procedimento ICP nº 000143-101/2018 e a necessidade de o Município Compromissário
adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Plano Nacional de
Educação(PNE), notadamente a Meta 7;
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, como meio de solução consensual do objeto do procedimento,
definindo a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o
aumento do IDEB no Município compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de
2021 e outras atividades necessárias para garantir o aumento do IDEB no município;
CLÁUSULA 2ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a assegurar às crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas municipais,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3°
da Lei nº 8.069/90);
CLÁUSULA 3ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no Plano
Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA 4ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a remeter ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
bimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando o aumento do IDEB para fins a acompanhamento e
fiscalização;
CLÁUSULA 5ª: 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 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma 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 ou solicitar de outros órgãos
perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias para o acompanhamento e fiscalização do 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), assumindo pessoalmente o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, 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.
§ 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/ou obstáculos para o cumprimento do ajustado deverá ser comunicada, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, cuja manifestação deverá ser instruída com a documentação que lhe
dá 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, podendo ser homologado judicialmente, a requerimento do
Ministério Público, independentemente de intimação do Compromissário.
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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 - 1ª PJ
Compromitente
____________________________________________
Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira
Secretária da Educação de Arraial
Compromissário
________________________________
Dr. Neyran Oliveira Porto
Procurador Geral do Município de Arraial
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 000145-101/2018
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
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 de Floriano, 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, representado neste ato pela Secretária Municipal de Educação, NOEME COSTA DA PAIXÃO, brasileira,
divorciada, RG nº 1.398.247, SSP/PI, CPF nº 702.183.073-49, residente e domiciliada na Rua João Soares da Silva, nº 746, Centro, São José do
Peixe/PI, 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 000145-101/2018, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos da representação formulada por Sérgio Martins de Souza Queiroz, onde noticia a existência de possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB pelo Município Compromissário, haja vista as baixas notas do IDEB obtidas pelas
escolas públicas de ensino fundamental;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO 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, conforme
art. 205 da CF;
CONSIDERANDO que a Lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o
ajuizamento de ação tendente a responsabilizar, inclusive o Estado, por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Carta Magna, estabelece, ainda, entre as funções institucionais do Ministério Público, promover o
inquérito civil, a ação civil pública, visando à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
CONSIDERANDO que o art. 208, §2º da Constituição Federal dispõe que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
CONSIDERANDO o conteúdo da Lei Federal nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CONSIDERANDO, finalmente, a existência do procedimento ICP nº 000145-101/2018 e a necessidade de o Município Compromissário
adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Plano Nacional de
Educação(PNE), notadamente a Meta 7;
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, como meio de solução consensual do objeto do procedimento,
definindo a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o
aumento do IDEB no Município compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de
2020 e outras atividades necessárias para garantir o aumento do IDEB no município;
CLÁUSULA 2ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a assegurar às crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas municipais,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3°
da Lei nº 8.069/90);
CLÁUSULA 3ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no Plano
Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA 4ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a remeter ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
bimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando o aumento do IDEB;
CLÁUSULA 5ª: 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 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma 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 ou solicitar de outros órgãos
perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias para o acompanhamento e fiscalização do 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), assumindo pessoalmente o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, 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.
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§ 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/ou obstáculos para o cumprimento do ajustado deverá ser comunicada, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, cuja manifestação deverá ser instruída com a documentação que lhe
dá 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, podendo ser homologado judicialmente, a requerimento do
Ministério Público, independentemente de intimação do Compromissário.
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 - 1ª PJ
Compromitente
________________________________
Noeme Costa da Paixão
Secretária Municipal de Educação de São José do Peixe
Compromissário
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 000218-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
Aos 05 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 seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, Promotor de Justiça
titular, 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 Helvidio Nunes, 405, Centro, São
José do Peixe/PI, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, VALDEMAR DOS SANTOS BARROS, 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 000218-101/2019, 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 000218-101/2019, 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
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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;
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
Compromitente
______________________________
Valdemar dos Santos Barros
Prefeito Municipal de São José do Peixe
Compromissário
______________________________
Dr. Astrobaldo Ferreira Costa
Assessor jurídico(OAB 2193/PI)
TESTEMUNHAS:
__________________________
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
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 000233-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE ARRAIAL
Aos 15 de 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 administrativa na Avenida Candido Muniz, 213, Centro, Arraial/PI, CEP: 64.480-000, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação, Sra. MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, professora, RG nº 2001906,
SSP/PI, CPF nº 863.750.243-15, residente e domiciliada na Avenida Candido Muniz, 356, Centro, Arraial/PI, CEP: 64.480-000, assistida pelo
Procurador Geral Municipal, Dr. Neyran Oliveira Porto, doravante denominado de 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 - SIMP Nº 000233101/2019, 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 de SIMP Nº 000233-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades
administrativas no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Arraial, 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, devendo o Compromissário remeter ao Compromitente, no prazo de 30 dias, todos os cardápios
planejados para o ano letivo de 2020.
§ 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 constituir, no prazo de 10 (dez) dias, o 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, no prazo de 60 (sessenta) dias, caso ainda não tenha constituído, 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.
Floriano, 14 de outubro de 2020.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
Compromitente
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_________________________________
Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira
Secretária Municipal de Educação de Arraial
Compromissária
_________________________________
Dr. Neyran de Oliveira Porto
Procurador do Município
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 002507-100/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
Aos 21 de outubro 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 seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, Promotor de Justiça
titular, 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 Helvidio Nunes, 405, Centro, São
José do Peixe/PI, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, VALDEMAR DOS SANTOS BARROS, 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 002507-100/2019, 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 a necessidade de regularização dos termos de doações de área de imóvel de propriedade particular para o município, visando
localização de poços tubulares para o abastecimento da população rural, inclusive o seu registro no Cartório de Imóveis, a fim de evitar danos ao
patrimônio público;
CONSIDERANDO a existência do ICP nº 002507-100/2019, que tem por objeto averiguar a existência de irregularidades na construção de poços
tubulares no município de São José do Peixe, consistente na falta de regularização dos termos de doação e seus registros no Cartório de Imóveis
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 regularização dos termos de doações de área de imóvel de propriedade particular para
o município, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário compromete-se a realizar, no prazo de 30 (trinta dias), todas as medidas técnicas e administrativas visando
a regularização dos termos de doações junto ao Cartório de Registro de Imóveis das áreas doadas para a localização dos poços tubulares
perfurados com as máquinas do DNOCS nas localidades Pequi, Caatinga de Porco e Fazenda Mangabeira;
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário compromete-se apresentar ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, cópia dos termos de doações e seus
respectivos registros no Cartório de Imóveis do município de São José do Peixe;
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário compromete-se, sempre que ocorrer uma doação de imóvel público ou particular para o município de São
José do Peixe, registrar todos os termos de doações junto ao Cartório de Registro de Imóveis das áreas doadas, a fim de evitar danos ao
patrimônio Público, cientificando o Ministério Público;
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.
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____________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça
Compromitente
______________________________
Valdemar dos Santos Barros
Prefeito Municipal de São José do Peixe
Compromissário
______________________________
Dr. Astrobaldo Ferreira Costa
Advogado(OAB 2193/PI)
TESTEMUNHAS:
__________________________
Alexandre Madeira Sampaio - CPF nº 040.250.613-84
_________________________
Emanuelle Santos Cavalcante - CPF nº 056.883.903-01

3.24. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14865
SIMP nº 001786-361/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de reclamação registrada perante a Ouvidoria do Ministério Público (protocolo nº 2893/2020), no qual a Federação de Ciclismo do Piauí
informa, em síntese, que tomou conhecimento da realização de eventos ciclísticos não homologados pela entidade, co- nhecidos popularmente
como "PROVAS PIRATAS", previstos para serem realizados nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2020 neste Município de Picos-PI.
O referido órgão informou que não autorizou/homologou a realização desse evento ciclístico e que tais provas sem respaldo das Entidades de
Ciclismo Estadual (FCP-PI) e Nacional (CBC), não garantem a legitimidade e a segurança necessária para atletas, equipes e participantes em
geral.
Diante disso, determinou-se que o organizador do evento, Sr. Daniel Freitas fosse oficiado, a fim de que prestasse informações, justificativas e
providências acerca dos fa- tos noticiados.
Em resposta, a parte requerida apresentou manifestação, no qual informa que foi enviado ofícios para o Departamento de Trânsito de Picos,
Secretaria de Saúde de Picos, HRJL e Vigilância Sanitária, a fim de informar sobre o evento e solicitar apoio dos referidos órgãos. Além disso,
relatou as seguintes medidas de segurança adotadas: dentro do percurso da prova há sinalizações com cartazes, fitas "bumpers", pinturas e
STAFF localizado em cru- zamento para direcionamento dos participantes; em parte do percurso é disponibilizada água
em garrafas pets, a fim de que seja utilizada de forma individual e áreas de descartes destas para preservação do Meio Ambiente; os
organizadores do evento criaram um protocolo especí- fico para o COVID-19; foi feito seguro de vida para todos os participantes; e que é
obrigatório que os participantes, ao realizarem o check-in e serem autorizados a participar do evento, apresentem laudo médico e atestado
médico de aptidão física.
Ademais, alegou que o artigo 67 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB deixa claro que somente se submeterão a "jurisdição" de entidades, a
exemplo da FCP - Fede- ração de Ciclismo Piauiense, se a prova possui qualquer intenção de ser rankeada, seja de for- ma municipal, estadual
ou nacional e que, conforme se demonstra pelos banners de publicida- de, não há em nenhum momento alusão a rank, de qualquer nível.
Por fim, aduz que a Lei Pelé estabelece o desporto como direito individual e tem como princípio "da autonomia, definido pela faculdade e
liberdade de pessoas físicas e ju- rídicas organizarem-se para a prática desportiva", razão pela qual requer o arquivamento da presente notícia de
fato, visto que não há qualquer impedimento legal para a realização do evento esportivo PICOS PRO RACE.
Juntou aos autos os ofícios encaminhados, o orçamento de seguro de vida, o recibo do plano de assistência familiar Santa Ana, no qual atesta a
contratação dos serviços de duas ambulâncias (01 UTI móvel com médico e enfermeiro socorrista e 01 ambulância supor- te básico com a
presença de enfermeiro socorrista), e o protocolo de segurança da COVID-19.
É o relatório. Passo a decidir.
Primeiramente, insta esclarecer que o art. 1º, da Lei nº 9.615/1998, institui normas gerais sobre o desporto, distinguindo o desporto formal do
não-formal, veja-se:
Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos
constitucionais do Estado Democrático de Direito.
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalida- de,
aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
§ 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes.
O requerente alega que a prova é considerada "pirata", pois a Federação de Ciclismo do Piauí não autorizou/homologou a realização do evento,
estando, portanto, sem respaldo da entidade. Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que não merece prosperar o argumento da parte
reclamante, visto que depreende-se que o evento é uma prática desportiva não-formal, com intuito de contribuir com a integração de seus
participantes, na promoção da saúde e na prática de esportes, não possuindo qualquer ranking ou classificação municipal, es- tadual ou nacional.
Assim, constatando-se que o evento de ciclismo em questão não se enqua- drando em prática desportiva formal, a prova não deve ser regulada
por normas nacionais, in- ternacionais e por regras de prática desportiva de cada modalidade, pelo contrário, é caracteri- zada pela liberdade
lúdica de seus praticantes, o que consiste em desnecessidade de autoriza- ção/ homologação da requerente.
A alegação de que o evento ciclístico se enquadra no art. 67, I, do CTB, tam- bém não merece prosperar, visto que o mencionado artigo não
especifica que tipo de prova ou competição desportiva, se formal ou não-formal, deve ter autorização expressa da confedera- ção e de entidades
estaduais a ela filiadas. Dessa forma, considerar que a prática não-formal está inclusa nessa norma, resultaria em uma interpretação extensiva,
no qual divergiria da lei que institui as regras nacionais do desporto, uma vez que as práticas não-formais devem ter li- berdade e integração entre
seus integrantes, ocorrendo com o fim lúdico, recreativo.
Outrossim, sendo uma prática lúdica, de recreação, no qual não tem o intuito de fazer parte de qualquer ranking nacional, estadual ou municipal,
não se faz, a proiri. Neces- sária a obrigatoriedade da autorização expressa da Federação de Ciclismo.
Além disso, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a entidade não foi citada como organizadora do evento. Com isso, por não
possuir homologação ou auto- rização da Federação de Ciclismo do Piauí, exime-se a responsabilidade desta entidade, visto que não houve seu
envolvimento na criação do evento, sendo de responsabilidade de seus organizadores, no caso, o requerido, Sr. Daniel Lima de Barros Freitas.
De qualquer sorte, não estaria dentro da atribuições do Ministério Público, qualquer providência nesse âmbito, uma vez que ausência de aval da
Federação respectiva, não se enquadra em qualquer do interesses difusos, coletivo ou individual indisponível, a que alude o art. 127 da CF.
Ademais, a parte requerida juntou diversos documentos que comprovam que a realização do evento preenche os requisitos de segurança e
saúde da prova, tais como ofícios encaminhados a diversos órgãos públicos, no qual comunica sobre o evento e solicita apoio, apólice de seguro
de vida dos participantes, contratação de ambulâncias com médico e enfer- meiro e protocolo de segurança referente a COVID-19.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é de rigor, pois não há subsunção do evento as normas supracitadas, já que se trata de evento
Página 45

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 777 Disponibilização: Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020

não-formal, mas sim de desporto amador que visa a promoção da saúde e bem estar., bem assim não se vislumbra ofensa a direito difuso,
coletivo ou individual homogêneo, a priori, a ser tutelado pelo Minis- tério Público.
Ante todo o exposto, não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria de Justiça a serem tomadas e com fundamento no
princípio da autonomia, previsto no art. 2º, II, da Lei nº 9.615/1998, no qual é definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e jurídicas
organizarem-se para a prática desportiva e não emergindo atribuição do Ministério Público para tomar medidas relacionadas, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, nos termos do artigo 4ª, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Determino as seguintes providências:
Cumpra-se o despacho retro;
Encaminhe-se cópia desta decisão à parte requerida para conhecimento do arquivamento;
Cientifique-se a parte requerente do arquivamento, devendo ser informada da faculdade da interposição de recurso da decisão, no prazo de 10
(dez) dias úteis, nos termos do art. 4º, §1º e §3º, da Res. 174/2017 do CNMP;
Comunique-se a D. Ouvidoria do Ministério Público para conhecimento e, após, arquivem os autos, dando-se baixa no registro do SIMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 09 de Dezembro de 2020.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

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

4.1. JURCON14838
INFORMATIVO JURCON nº 05/2020
Por motivo de força maior, o presidente da Junta Recursal do Procon Promotor de Justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa, vem a público informar
que a 8ª Sessão de Julgamento da Junta Recursal do Procon - JURCON/2020 com data agendada para o dia 15/12/2020 as 9 h, precisou ser
adiada.
No mais, informa que os procedimentos administrativos selecionados para a 8ª Sessão de Julgamento da Junta Recursal do Procon JURCON/2020 "adiada", serão incluídos na pauta da 1ª Sessão de Julgamento da Junta Recursal do Procon - JURCON/2021.
Teresina-PI, 16 de dezembro de 2020.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça - Presidente da JURCON

5. CAO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO E DA CIDADANIA
[]

5.1. NOTA ORIENTATIVA CONJUNTA14842
NOTA ORIENTATIVA CONJUNTA
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, e o Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, através da Divisão de Fiscalização da Educação, por meio dos representantes ao final indicados, no uso de suas
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos dos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); 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 (CF, art. 129, III);
CONSIDERANDO que incumbe às Cortes de Contas, no exercício do controle externo da Administração Pública, exercer a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos do caput do artigo 70, e do artigo 71 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37);
CONSIDERANDO que é decorrência dos princípios da publicidade, legalidade e moralidade a obrigatoriedade de prestação de contas de todos
os convênios, contratos de repasse e instrumentos correlatos, quando firmados entre Municípios e os Governos Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que a ausência da prestação de contas, por parte do Prefeito, acarreta consequências penais (Dec-Lei 201/67, art. 1º, VII) e
no âmbito da improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, VI), além de eventual decretação de intervenção no município;
CONSIDERANDO que é dever dos gestores públicos municipais garantir o direito de acesso à informação às equipes de transição, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, tempestiva e em linguagem de fácil compreensão (art. 4º, IN TCE/PI nº 001/2012);
CONSIDERANDO também, o dever dos atuais Prefeitos e demais servidores municipais de assegurarem a continuidade dos atos da
administração pública, em especial com permanência dos serviços essenciais prestados à população e com manutenção do seu quadro
funcional, com guarda e manutenção dos bens, arquivos, livos e documentos públicos em seu poder, tendo em mira proximidade da transição
administrativa que ocorrerá em muitos municípios do Estado;
CONSIDERANDO que, historicamente as transições de poder nos municípios são marcadas por ocorrências de irregularidades e de práticas
atentatórias a tais princípios, produzindo efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames financeiros aos cofres públicos dos municípios,
além da perda ou destituição do acervo documental do ente, especialmente no final dos respectivos mandatos de Prefeitos, dificultando ou
inviabilizando os desempenhos por parte dos novos gestores;
CONSIDERANDO que algumas dessas práticas nocivas provocam a interrupção dos serviços essenciais para toda a sociedade, com sérios
gravames a serem suportados pelo cidadão;
CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º, CF),
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos
no art. 1º e art. 3º da Constituição Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
baseada no desenvolvimento nacional e na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação;
CONSIDERANDO que, segundo as disposições do art. 205, da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206, da Constituição Federal, são princípios que devem orientar a ação administrativa dos
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entes federados no sentido da concretização do direito à educação, dentre outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola (inciso I) e a garantia do padrão de qualidade (inciso VII);
CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 3º, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino será ministrado, dentre outros,
pelo princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina, nos seus arts. 24, inciso I e 31, inciso II, que a carga horária mínima
anual para a educação infantil e para os ensinos fundamental e médio será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias
letivos de efetivo trabalho educacional e escolar e que tais requisitos são, em regra, cumulativos e correspondem a um direito dos alunos, na
medida em que contribuem para a garantia do padrão mínimo de qualidade previsto no inciso VII do art. 206 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020, convertida na Lei 14.040/2020 dispensou os estabelecimentos de
educação básica, em caráter excepcional, dada as necessidades de aplicação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID - 19, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino;
Diante disso, orientam que os Municípios do Piauí em transição de governo, devem:
a) Apresentar às equipes de transição governamental, a devida prestação de contas de todos os convênios da área da educação, tais como os de
prestação de serviços de transporte e merenda escolar, dentre outros, celebrados com os Governos Federal e Estadual, cujo prazo para
prestação de contas, parcial ou final, encerre-se até o dia 31 de dezembro de 2020;
b) Apresentar às equipes de transição governamental os atos normativos de reorganização do calendário escolar do ano de 2020, em virtude da
pandemia da Covid-19, com a especificação em relatório próprio da carga horária cumprida por etapa e série na rede municipal de ensino no
ano em curso, assim como as horas remanescentes a serem obrigatoriamente oferecidas em 2021 para a totalização das 800 horas mínimas,
considerando a regulamentação apresentada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação, no caso dos
municípios autônomos, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum e
as normas dos respectivos sistemas de ensino, conforme o § 3º do artigo 2º da Lei Federal nº 14.040/2020;
c) Elaborar e apresentar às equipes de transição governamental o plano de retomada das aulas presenciais, a partir de uma avaliação sanitária
das escolas, a fim de definir um protocolo específico para a realidade de cada município.
Publique - se.
Teresina (PI), 15 de dezembro de 2020
Flávia Gomes Cordeiro Gilson Soares de Araújo
Promotora de Justiça Auditor de Controle Externo do TCE/PI
Coordenadora do CAODEC Chefe da Divisão de Fiscalização da Educação

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. DECISÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/202014830
DECISÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVANº. 19.21.0014.0006795/2020-41-SEI
OBJETO:Reforma da sala da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio - PI.
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOSNº. 02/2020
Após a conferência da proposta comercial da empresa classificada em primeiro lugar pelo setor requisitante(Ofício nº251/2020/MPPI/CPPT)e em
face das diligências realizadas e daexequibilidade da proposta,a Comissão Permanente de Licitação declara a empresaA COSTA DE SOUSA
EIRELI (DL ENGENHARIA E LOCAÇÕES), CNPJ Nº 22.168.030/0001-44, como vencedora daTomada de PreçosNº. 02/2020, com a proposta no
valor final deR$ 70.602,88 (setenta mil, seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos).
Teresina, 16de dezembro de 2020.
CleytonSoares da Costa e Silva
Presidente da CPL
CharlanSilva da Cruz
Membro da CPL
Érica Patrícia Martins Abreu
Membro da CPL

6.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/202014831
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº31/2020
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 sessãoeletrônicasidorealizadanodia02.12.2020.
Objeto:Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventualaquisição de workstation com garantia de 5 (cinco) anos para atender a
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicosdo MPPI na utilização de softwares de engenharia e arquitetura, e o Grupo Interinstitucional de
Combate aos Crimescontra a Ordem Tributária GRINCOT, conforme as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas
noTermo de Referência (anexo I) e seus anexos.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 174.900,00

R$ 143.000,00

R$ 31.900,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:E.R. Soluções de Informática Ltda.
CNPJ:05.778.325/0001-13
ENDEREÇO:Avenida Senador Cesar Vergueiro Nº 1060 -Salas 04/05,CEP: 14020-500
REPRESENTANTES:George Eduardo Saliby,CPF:982.913.358-34;André Luís Machado Pelicioni,CPF:248.785.548-78
FONE:(16) 98824-0624 / (16) 99717-5923
E-MAIL:ariane@ersolucoes.com.br / eliana@ersolucoes.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

V a l o r
Unitário

Valor Total
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1

Computadordesktop(Workstation).
MARCA/MODELO:Workstation Lenovo
THINKSTATION P330

11

Unid.

R$
13.000,00

R$
143.000,00
R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e
Três Mil Reais)

ValorTotal
PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,16 DE DEZEMBRO DE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

6.3. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 31/202014832
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 31/2020,que tem comoobjeto o"registro de
preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de workstation com garantia de 5 (cinco) anos para atender a Coordenadoria de
Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI na utilização de softwares de engenharia e arquitetura, e o Grupo Interinstitucional de Combate aos
Crimes contra a Ordem Tributária GRINCOT, conforme as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência (anexo I) e seus anexos",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 174.900,00

R$ 143.000,00

R$ 31.900,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:E.R. Soluções de Informática Ltda.
CNPJ:05.778.325/0001-13
ENDEREÇO:Avenida Senador Cesar Vergueiro Nº 1060 -Salas 04/05,CEP: 14020-500
REPRESENTANTES:George Eduardo Saliby,CPF:982.913.358-34;André Luís Machado Pelicioni,CPF:248.785.548-78
FONE:(16) 98824-0624 / (16) 99717-5923
E-MAIL:ariane@ersolucoes.com.br / eliana@ersolucoes.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

V a l o r
Unitário

Valor Total

1

Computadordesktop(Workstation).
MARCA/MODELO:Workstation Lenovo
THINKSTATION P330

11

Unid.

R$
13.000,00

R$
143.000,00
R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e
Três Mil Reais)

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

6.4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL14833
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº19.21.0016.0005288/2020-57-SEI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2020
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de workstation com garantia de 5 (cinco) anos para
atender a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI na utilização de softwares de engenharia e arquitetura e o Grupo
Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária - GRINCOT, com as especificações técnicas, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) e seus anexos.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA:02/12/2020
HORÁRIO:09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:07/12/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:16/12/2020
DATA DA ASSINATURA DA ATA:17/12/2020
DATA DA PROPOSTA:02/12/2020
PREGOEIRA:Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:AfranioOliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTEÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:E.R. Soluções de Informática Ltda.
CNPJ:05.778.325/0001-13
ENDEREÇO:Avenida Senador Cesar Vergueiro Nº 1060 -Salas 04/05, CEP: 14020-500
REPRESENTANTES:George EduardoSaliby,CPF:982.913.358-34; André Luís MachadoPelicioni,CPF: 248.785.548-78
FONE:(16) 98824-0624 / (16) 99717-5923
E-MAIL:ariane@ersolucoes.com.br/eliana@ersolucoes.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

Valor Unitário
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1

Computador desktop (Workstation).
MARCA/MODELO: Workstation Lenovo
THINKSTATION P330

11

Unid.

R$
13.000,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA,17DEDEZEMBRODE 2020.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura -Procuradora-Geral de Justiça.

6.5. EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 26/202014849
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 26/2020, firmado em 17 de Dezembro de 2020 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado
do Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa EMPRESASOLO NETWORK BRASIL S.A, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.258.246/0001-68
;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0016.0005362/2020-96;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa alteraçãodo prazo de execuçãodo LOTE 02de 90 (noventa) dias corridos para 180 (cento e oitenta) dias
úteis contados da data de recebimento da ordem de serviço, emitida por esta Procuradoria de Justiça,com base no art.57, §1º, inciso IIIda Lei nº
8.666/93.
d) Fundamento Legal: a art.57, §1º, inciso IIIda Lei nº 8.666/93.
e) Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, naquilo com que não conflitarem com o presente
termo aditivo;
f)Signatários: Pela contratada,Sr. Rafael Félix Hahn Lehmkuhl, portador da Cédula de Identidade n.º 10.005.035-8 SESP/PR e CPF (MF) nº
061.165.099-16 e contratante, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 17 de Dezembro de 2020.

6.6. DESPACHO PGJ14850
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0045332
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004812/2020-53. Contrato Administrativo nº. 20/2015. Contratação de
serviços continuados de 01 (um) agente de limpeza e higienização para as Promotorias de Justiça de Uruçuí - PI, 01 (um) motorista para
o Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais de Teresina - PI, 01 (um) recepcionista para as Promotorias de Justiça de Porto
- PI e 01 (um) recepcionista para as Promotorias de Justiça de Luís Correia - PI, conforme as especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº. 04/2014 e do Anexo Único do instrumento contratual. Recurso administrativo
interposto contra a decisão da aplicação de penalidades administrativas. Improcedência. Manutenção das sanções de advertência e de
multa.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa BELAZARTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº. 07.204.255/0001-15 contra a decisão de
aplicação de sanções administrativas no bojo do Contrato Administrativo nº. 20/2015 (SEI nº 0030762).
Considerandoqueo referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento de cláusula da avençapor parte da empresa em epígrafe, conforme atestado
pelaAssessoria de Gestão de Contratos, unidade processante,(SEI nº. 0019585, págs. 61-66); tambémpelo fiscal da avença (SEI nº. 0019585,
págs. 34-37).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0041464),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 260/2020 que se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo particular em sede recursal.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de
1993,peloDESPROVIMENTO DORECURSOADMINISTRATIVO,MANTENDOA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
NO BOJO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 20/2015.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0045329
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004815/2020-69. Contrato Administrativo nº. 03/2015. Contratação de
serviços continuados de 01 (um) agente de limpeza e higienização, 02 (dois) motociclistas e 05 (cinco) recepcionistas para as unidades
administrativas do Ministério Público do Estado do Piauí, na capital e nas cidades do interior do estado, conforme as especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº. 04/2014 e do Anexo Único do instrumento contratual.
Recurso administrativo interposto contra a decisão da aplicação de penalidades administrativas. Improcedência. Manutenção das
sanções de advertência e de multa.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa BELAZARTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº. 07.204.255/0001-15 contra a decisão de
aplicação de sanções administrativas no bojo do Contrato Administrativo nº.03/2015 (SEI nº. 0030756).
Considerandoqueo referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento de cláusula da avençapor parte da empresa em epígrafe, conforme atestado
pelaAssessoria de Gestão de Contratos, unidade processante,(SEI nº. 0019592, págs. 56-62); tambémpelo fiscal da avença(SEI nº. 0019592,
págs. 38-39).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0041285),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 261/2020 que se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo particular em sede recursal.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de
1993,peloDESPROVIMENTO DORECURSOADMINISTRATIVO,MANTENDOA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
NO BOJO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2015.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
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-Procuradora-Geral de Justiça-

6.7. TERMO DE RATIFICAÇÃO14851
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0014.0006677/2020-26
DISPENSA N º49/2020
Nesta data, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação, cujo objeto é a "locação de
imóvel situado no perímetro urbano do Município de União-PI para abrigar as futuras instalações das Promotorias de Justiça de União-PI", com
embasamento legal no art. 24º, inciso Xda Lei nº 8.666/93, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Licitações e Contratos,
parecer da Subprocuradoria de Justiça Administrativa e Parecer favorável da Controladoria Interna.
Teresina-Pi, 17 de dezembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

7. OUTROS
[]

7.1. 85ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA14853
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
PA Eleitoral n° 03/2020
SIMP n° 000135-343/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO ELEITORAL
Trata-se de Procedimento instaurado por esta Promotoria Eleitoral em razão de representação encaminhada pelo Sr. B.A., representante do
partido PTB de Murici dos Portelas, na qual aduz que houve distribuição ilegal de combustível no Município de Murici dos Portelas, com a
finalidade de angariar votos.
O noticiante anexou um vídeo realizado em um posto de gasolina, no qual constava dois frentistas abastecendo algumas motocicletas,
oportunidade na qual foram indagados sobre a suposta distribuição de combustível por partes de candidatos no Município de Murici dos Portelas.
Diante das informações vagas contidas na reclamação, foi expedido ao noticiante ofício eleitoral nº 43/2020, ID: 32066814, solicitando que, no
prazo de 05 dias (cinco dias), informasse o nome do proprietário do posto que aparece no vídeo, a localização do referido posto, eventuais
pessoas envolvidas e/ou beneficiadas, nome dos frentistas que aparecem no vídeo e, se possível, apontar qual candidato estaria patrocinando a
distribuição de combustível.
Em resposta ao ofício nº 43/2020, o noticiante apresentou resposta informando que trata-se do Posto São João III, proprietário Sr. B. I. R.,
frentistas: Sra. D.M. e Sr. J. L. e Candidata Patrocinadora: A. L. de C. C. S., ID: 32117508.
Foi expedida portaria nº 004/2020 convertendo Notícia de Fato em Procedimento Administrativo e determinado a inclusão do feito em
pauta para a oitivia da Sra. A. L. de C. C. S., Sr. B. I. R. e Sra. D. M.
No dia 15 de dezembro de 2020 foi realizada a oitivia das pessoas supracitadas. A audiência ocorreu na modalidade virtual, por meio da
plataforma Teams e foi devidamente gravada.
A primeira pessoa a ser ouvida foi a Sra. A. L. de C. C. S. Na oportunidade, foi reproduzido o vídeo encaminhado pelo noticiante, a fim de que a
depoente tomasse conhecimento. A noticiada informou não conhecer o proprietário do posto de gasolina que aparece nas filmagens do vídeo
encaminhado pelo noticiante. Por fim negou a prática de distribuição de combustível em troca de votos.
A segunda pessoa a ser ouvida foi o Sr. B. I. de C. R., proprietário do posto que aparece no vídeo. Após sua reprodução, através da ferramenta
"compartilhamento de tela" da plataforma Teams, o proprietário reconheceu que o posto que aparece nas filmagens é de sua propriedade.
Quanto às fichas, o depoente relatou que não faz uso de fichas nas vendas de combustível, somente na venda de bebidas. Afirmou que vendeu
combustível tanto para a noticiada como para oposição, pois diversos candidatos, para prefeito e vereadores, compraram combustível de seu
posto e que era fornecida Nota Fiscal/Recibo.
Por último foi ouvida a Sra. D. de S. R. M., frentista do Posto São João III. Na oportunidade, foi reproduzido o vídeo, a fim de que o depoente
tomasse conhecimento. A Sra. D. de S. R. M. informou que as fichas são utilizadas para venda de bebidas. Quanto ao abastecimento de
veículos, o pagamento é realizado por meio de dinheiro ou cartão.
É o relatório. Fundamento.
O Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Na seara eleitoral, malgrado a ausência de sua previsão no art. 129, da Constituição Federal, assevera a Lei Complementar Federal nº 75/1993,
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, que compete ao Ministério Público Federal exercer,
no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral.
Já no que toca a atuação do Ministério Público Eleitoral perante as Zonas Eleitorais, dispõe a referida Lei Complementar que as funções eleitorais
do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais, como é o nosso caso, serão exercidas pelo Promotor Eleitoral, notadamente,
o Membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona, senão vejamos:
Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão
exercidas pelo Promotor Eleitoral.
Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.
Dito o posto, cabe destacar que a representação encaminhada pelo noticiante é vaga, sem lastro probatório mínimo para ensejar qualquer
medida contra a candidata A. L. de C. C. S.
Destaca-se que foram realizadas diligências com o escopo de conseguir informações complementares à declaração do noticiante, inclusive este
foi oficiado para prestar maiores informações, todavia não houve resultado frutífero.
Ocorre que não existem outras diligências a serem determinadas no bojo deste procedimento, inexistindo justa causa para prosseguimento do
feito, tendo em vista que não restou demonstrado a ocorrência dos fatos relatados na reclamação apresentada pelo noticiante.
Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral da 85ª Zona Eleitoral, entendendo que o presente Procedimento Administrativo atingiu a sua
finalidade, promove, com fulcro no art. 81, da Portaria nº 1, de 9.9.2019, da PGR e PGE, e demais legislações pertinentes, o seu
ARQUIVAMENTO, sem prejuízo da eventual instauração de procedimento cabível, caso venha a surgir justa causa.
Encaminhe-se cópia desta promoção de arquivamento ao Procurador- Regional Eleitoral do Piauí para fins de conhecimento, com fulcro no art.
81 da Portaria PGR-PGE nº 01/2019.
Notifique-se o noticiante a fim de que tome conhecimento da presente Promoção de Arquivamento, sendo-lhe facultado o prazo de 10 (dez) dias
para que apresente recurso, conforme art. 81, §1º, da Portaria nº 1, de 9.9.2019, da PGR e PGE.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público, prezando pelo sigilo dos nomes das pessoas enolvidas,
a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretária tal circunstância.
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Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Cumpra-se.
Esperantina (PI), 17 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral
Respondendo pela Promotoria Eleitoral da 85ª Zona
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