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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ14922
PORTARIA PGJ/PI Nº 2414/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FLÁVIA GOMES CORDEIRO, coordenadora do centro de apoio operacional de defesa da educação e
cidadania (CAODEC), para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pela 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 07 de janeiro a 05 de
fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de dezembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 001/2021
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 n° 12/93, e considerando a solicitação contida no Oficio Conjunto s/n da 3º e 4ª Promotorias de Justiça de Parnaiba,
protocolo E-Doc n° 07010089491202011,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar no plantão
ministerial do dia 02 de janeiro de 2021, na Comarca de Parnaiba, de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, em substituição ao
Promotor de Justiça Fernando Soares de Oliveira Júnior, com efeitos retroativos ao dia 02 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 002/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 12,
inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual n° 12/1993, em conformidade como Ato PGJ n° 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SAILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Altos, para atuar na Notícia de Fato SIMP nº 000035-158/2020, em trâmite na Promotoria de Justiça de Alto Longá, em razão de arguição de suspeição da Promotora de Justiça
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 03/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO o Ato PGJ 1044/2020, que concedeu aposentadoria ao Promotor de Justiça Francisco Raulino Neto, então titular da 37ª
Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOs, titular da 39ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 37ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 04/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Subprocurador de Justiça Administrativo LEONARDO FONSECA RODRIGUES, para, sem prejuízo de suas funções, responder
pela Subprocuradoria de Justiça Jurídica, de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021, em razão das férias do Subprocurador Cleandro Alves de
Moura.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 005/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 01/2021/CLC, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0014.0004542/2020-53,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ELANE LOPES COUTINHO, matrícula n° 15443, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Piauí e A EMPRESA CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ: 11.426.157/0001-08, (Contrato
nº41/2020/PGJ/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 006/2021
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 02/2021/CLC, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0014.0006677/2020-26,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ADRIANA RODRIGUES ROCHA, matrícula n° 328, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Piauí e a Sra. VERENA NARA CARDOSO, inscrita no CPF: 062.991.623-33, (Contrato nº40/2020/PGJ/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 07/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR JOAO LUCAS FONTENELE DE FREITAS MELO, CPF: 028.842.463-80, para exercer o cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 08/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO solicitação contida no documento protocolado sob o nº SEI 19.21.0378.0007972/2020-50,
RESOLVE
RELOTAR JANEY MARCOS FERREIRA SANTOS, matrícula nº 15741, Assessor de Promotoria de Justiça, da 5ª Promotoria de Justiça de Picos
para 8ª Promotoria de Justiça de Picos, com efeitos retroativos ao dia 18 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 09/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO solicitação contida no documento protocolado sob o nº SEI 19.21.0378.0007972/2020-50,
RESOLVE
RELOTAR STEPHANIE REIS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, matrícula nº 15567, Assessor de Promotoria de Justiça, da 8ª Promotoria de Justiça de
Picos para 5ª Promotoria de Justiça de Picos, com efeitos retroativos ao dia 18 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 10/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no Processo SEI 19.21.0335.0008074/2020-75,
RESOLVE
EXONERAR, a pedido, com fulcro no art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 13/94, o servidor FABIO EDUARDO LOPES MONTEIRO,
matricula nº 386, do cargo de provimento efetivo de Analista Ministerial - Área Processual, do quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado,
com efeitos retroativos ao dia 22 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Gabinete da Procuradora-Geral
PORTARIA PGJ/PI Nº 11/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO solicitação contida no Processo SEI nº 19.21.0378.0000066/2021-12,
RESOLVE
LOTAR provisoriamente a servidora NÚBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15412, junto à 8ª Procuradoria
de Justiça, prorrogando os efeitos da Portaria PGJ nº 1488/2020, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 12/2021
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotorde JustiçaARI
MARTINS ALVES FILHO, titular da 1º Promotoria de Justiça de Barro Duro, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 07de janeiroa 05de fevereirode 2021, conforme escala publicada pela no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias
para seremusufruídas em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de janeiro de 2021.
PORTARIA PGJ/PI Nº 13/2021
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A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotorde Justiça
SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da 1º Promotoria de Justiça de São João do Piauí, referentes ao 1º período do exercício de
2021, previstas para o período de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021, conforme escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando
os 30 (trinta) dias para serem usufruídas em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 14/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 8ª Promotoria de Justiça de Picos, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 15/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ao Promotorde Justiça FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, titular da Promotoria de Justiça de Cocal, 02 (dois) dias de
compensação para serem usufruídos em 07 e 08 de janeiro de 2021, referentes à designação para atuar nas Eleições Unificadas de Conselheiros
Tutelares, realizadas no dia 06 de outubro de 2019, conforme a certidão nº 561/2020, expedida pela Corregedoria Geral.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. ESCALA - CÂMARAS REUNIDAS CÍVEIS14930
ESCALA CÂMARAS REUNIDAS CÍVEIS 2021
JANEIRO/2021

Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares
Dr. José Ribamar da Costa Assunção (substituto)

FEVEREIRO/2021

Dra. Teresinha de Jesus Marques
Dr. Fernando Melo Ferro Gomes (substituto)

MARÇO/2021

Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes
Dra. Catarina Gadelha Malta Moura Rufino (substituta)

ABRIL/2021

Dra. Rosangela de Fátima Loureiro Mendes
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando (substituta)

MAIO/2021

Dra. Catarina Gadelha Malta Moura Rufino
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes (substituta)

JUNHO/2021

Dr. Fernando Melo Ferro Gomes
Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituta)

JULHO/2021

Dr. José Ribamar da Costa Assunção
Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares (substituto)

AGOSTO/2021

Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
Dra. Rosangela de Fátima Loureiro Mendes (substituta)

SETEMBRO/2021

Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares
Dr. José Ribamar da Costa Assunção (substituto)

OUTUBRO/2021

Dra. Teresinha de Jesus Marques
Dr. Fernando Melo Ferro Gomes (substituto)

NOVEMBRO/2021

Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes
Dra. Catarina Gadelha Malta Moura Rufino (substituta)

DEZEBRO/2021

Dra. Rosangela de Fátima Loureiro Mendes
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando (substituta)

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI14905
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PORTARIA N° 37/2020
INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 1º da Lei
nº 8.625/93; e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a realização dos procedimentos licitatórios regula-se pela Lei nº 8.666/93, devendo obedecê-la o edital que norteia as
licitações em geral;
CONSIDERANDO o teor da representação submetida ao Ministério Público acerca de processo licitatório no Município de Belém do Piauí-PI em
que informa que a Prefeitura Municipal de Belém do Piauí realizou o RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
044/2020 e RDC ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020 tendo a Comissão de Licitação do Município
desclassificado empresa de forma grosseira e infundada;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato nº 07/2020 (Protocolo nº 000213-292/2020), instaurada com o
objetivo de apurar denúncia de processo licitatório no Município de Belém do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL nº 08/2020 a Notícia de Fato nº 07/2020 (SIMP n. 000213-292/2020), determinando as seguintes
diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia dela ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
2) Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
3) Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4) Encaminhe-se cópia desta Portaria à parte interessada, via e-mail;
5) Solicite-se apoio ao CACOP requerendo ajuda quanto as próximas diligências para atuação ministerial, inclusive com envio de modelos
Publique-se e cumpra-se.
Padre Marcos-PI, 17 de dezembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)

3.2. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14906
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA QUANTO AO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 033.2020 SIMP nº 000217.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de
Paquetá/PI.
Expediu-se a Recomendação nº 042/2020 ao Prefeito de Paquetá-PI para que adotasse todas as providências no sentido de não exceder os
limites estabelecidos em Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em resposta a solicitação, o município informou o acatamento da recomendação, dando, pois, resolutividade ao objeto do feito.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de Paquetá-PI no que se refere ao
cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial ao gestor municipal, informou-se o acatamento da referida
recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Ademais, cumpre salientar que eventual ilícito decorrente dos gastos excessivos com pessoal será apreciado individualmente, caso a caso,
desencadeando possível inquérito civil, vez que o procedimento administrativo não é meio hábil para tal.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia oriunda de professores do Município de Geminiano- PI, na qual informam ter o Prefeito Municipal, no ano corrente, instaurado
processo administrativo para redução de salários dos professores de partido político oposto, fato que, confirmado, poderia ensejar atuação
ministerial.
Despacho inicial proferido em 19.09.2019.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem confirmação dos fatos que ensejaram sua instauração.
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É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para
deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições".
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando- a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ademais, segundo alegado pelos noticiantes, o gestor do município estaria praticando atos de perseguição política, cominados em razão da
abertura de processo administrativo feito por uma comissão de professores "aliados" tendo como objetivo reduzir os vencimentos dos
professores, considerados "adversários".
Ocorre que, inexiste nos autos confirmação dos fatos que levaram a instauração do feito, pelo que os noticiantes tão somente acostaram aos
autos cópias de peças de um processo que, em tese, teria relação com os autos (fls. 03 a 26 dos autos eletrônicos), inexistindo documentos que
comprovem a abertura do suposto processo administrativo para redução de valor salarial.
De outra banda, ainda em despacho inicial na data de 19.09.2019 foi determinada a solicitação de informações ao Controlador-Geral de
Geminiano, bem como cópia do processo administrativo referenciado. No entanto, o órgão manteve-se inerte, prejudicando, deste modo, a
atuação desta signatária.
Não bastasse isso, vale informar que os noticiantes informaram, conforme atendimento datado de 02.03.2020, que a demanda em lume,
notadamente o que se refere a esfera de cunho individual, foi resolvida através de processo judicial.
Por fim, a situação noticiada pelo Sr. Jailson José, ainda no atendimento de 02.03.2020, não nos parece guardar relação com o objeto desta
Notícia de Fato. Deste modo, faz-se necessário a abertura de nova notícia de fato, notadamente para apreciar a relotação do citado profissional,
em tese, sem observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
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.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Seja extraída cópia do atendimento realizado em 02.03.2020, bem como desta decisão para fins de notícia de fato para tratar da relotação do
citado profissional, em tese, sem observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
Cumpra-se.
Picos/PI, 10 de março de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI14907
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000360-184/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, em 25 de fevereiro de 2015, em razão de Representação confeccionada pelos vereadores Antônio
Jadeilson Pereira de Araújo e Raimundo Nonato da Silva Mineiro, na qual informam o atraso na prestação de contas por parte do gestor à época
José Ismar Lima Martins, infringindo a Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Decreto municipal nº 201 que trata da
responsabilidade de prefeitos e vereadores, juntaram como prova certidão de inadimplência (exercícios de 2013 e 2014).
Em decorrência do lapso temporal transcorrido, foi determinada a realização de busca no sistema do TCE/PI a fim de juntar extrato atualizado do
município em relação à prestação de contas até o ano de 2018.
Às fls. 31 foi juntada Certidão de adimplência/inadimplência (a partir do exercício de 2013), expedida em 06/02/2018, na qual consta que a
entidade (P.M. de Castelo do Piauí) encontra-se adimplente, verifica-se, portanto, que a presente Notícia de Fato perdeu seu objeto, uma vez
que o fato narrado já foi solucionado, devendo esta ser arquivada com fulcro no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim
determina:
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;
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Passado o prazo de 10 dias sem recurso, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000369-184/2016
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.,
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Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de Representação encaminhada a este Órgão Ministerial pelos Vereadores Raimundo Nonato
da Silva Mineiro e Marcelo Bezerra Mineiro, a qual noticia suposta irregularidade no fornecimento de carne e linguiça da merenda escolar
(fornecimento a menor) pelo Sr. Antônio José dos Santos Teixeira durante os anos de 2015 e 2016, bem como narra as dificuldades do Conselho
da Merenda em conseguir balanças para realizar a conferência das carnes recebidas.
Foi determinada a notificação dos membros do Conselho da Merenda Escolar de Castelo do Piauí, que compareceram a esta Promotoria na data
e horário aprazados e prestaram declarações, todas uníssonas no sentido de que a qualidade e a quantidade da carne fornecida estava abaixo
do licitado, problema este que poderia ser sanado com a compra de balanças pelo município.
Logo após, foi determinada e expedição de ofício à Sra. Maria do Amparo Martins Monteiro, Secretária Municipal de educação à época dos fatos,
para se manifestar sobre a representação, o que foi prontamente atendido.
É o relatório, passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se pelo depoimento de todos os membros do Conselho da Merenda que as carnes eram recebidas pelas escolas
e, nas visitas realizadas, a conferência (pesagem) se dava sempre em balanças de terceiros, comerciantes, o que gera uma certa incerteza em
razão de não se ter garantia quanto a sua precisão (existência ou não de adulteração), à exceção do último fato narrado em ata do dia 03 de
outubro de 2016, às 10:00 horas, em que após levantada a suspeita de fornecimento de carne com peso a menor, o representante do Conselho
da Merenda se dirigiu ao próprio fornecedor, local em que se realizou a pesagem e constatou-se o déficit de 1,5 kg de carne. Entretanto como
houve a compensação do fornecimento a menor, assim que constatado, não houve dano ao erário que justifique a propositura de ação para tanto.
Verifica-se, também, através da manifestação da Sra. Maria do Amparo Martins Monteiro Alves, Secretária de Educação à época, que as
balanças foram adquiridas pelo município, findando, assim, a problemática, uma vez que as pessoas responsáveis pelo recebimento das carnes,
a partir de então, puderam fazer a conferência de tais produtos antes de recebe-los.
Em casos de vício na execução da licitação como este, em que há o perecimento do objeto, a produção de prova deve ser feita no momento do
fato sob pena do objeto se perder, tornando impossível a aferição do dano. Apesar do Conselho da merenda ter relatado os supostos
fornecimentos a menor, a conferência (à exceção do último fato narrado) foi realizada em balança de comércios privados, não havendo como se
afirmar, com certeza, a precisão destas, o que põe em cheque a prova unilateral produzida. Em razão da ausência de balanças do próprio
município para a conferência dos itens recebidos, o fato deveria ser comunicado imediatamente a este Órgão Ministerial a fim de que fosse
realizada inspeção nos produtos, constatando-se, assim, a veracidade ou não dos fatos narrado.
Como não foi realizada a pesagem em balança devidamente calibrada, a pesagem a menor na balança do próprio fornecedor resultou em
compensação imediata e os fatos só foram comunicados à Promotoria no final da gestão (procedimento instaurado em 17 de novembro de 2016),
prejudicando a inspeção, não há provas e nem a possibilidade de sua produção no presente momento, não restado outra opção senão o
arquivamento dos presentes autos.
Ex positis, este Órgão Ministerial determina o arquivamento da presente Notícia de Fato com base no art.
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;
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Passado o prazo de 10 (dez) dias sem que haja recurso, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, 22 de dezembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP N° 000128-184/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada no dia 10 de Abril de 2019 em virtude do recebimento da Notícia de Fato 1.27.000.000349/2017- 07
que versa sobre denúncia de nepotismo na Prefeitura de São João da Serra/PI, praticado pelo Prefeito Ananias André, que nomeou para o
cargos de Secretaria várias pessoas da família..
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório.
A nomeação de parentes para cargos políticosNÃOconfigura nepotismo. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o preceito de repúdio ao
nepotismo, excepcionalizou os cargos políticos como se visualiza nos termos da Reclamação 6650 MC-AgR / PR Julgamento em 16/10/2008:
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇAO. NOMEAÇAO DE IRMAO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE
SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA.
AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA
FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1.Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses
expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. (...) (Grifamos)
Conforme revelam os autos, não há outras providências a serem adotadas em relação aos fatos narrados no presente procedimento.
Ante o exposto, considerando o que dispõe a Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento.
Comunique-se o teor deste despacho ao CSMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí-PI, 24 de Dezembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
Ref: Notícia de Fato
SIMP N° 000544-184/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após recebimento de Representação encaminhada pela Secretária Municipal de Saúde de Castelo do
Piauí em outubro de 2018. Segundo a representação, o servidor público José Ismar Lima Martins (médico), realizava, durante o período de férias,
atendimentos em sua residência, utilizando-se inclusive de formulários do município para prescrever remédios.
Expedição de Ofício nº189/2018 ao mencionado servidor, requerendo informações necessárias sobre o caso em tela.
Em resposta ao ofício expedido, o servidor informou que realizou atendimentos em pessoas carentes em razão da ausência de médicos e
dificuldade em conseguir atendimentos no Hospital do Município. Fundamentou sua atuação com base no Código de Ética Médica e na
inexistência de médico para atender a sua área de atendimento quando das suas férias. Por fim requereu o arquivamento do presente
procedimento.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
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
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Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento.
Publicação no Diário.
Comunicação ao Conselho.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí-PI, 24 de dezembro de 2020.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000491-184/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em 11 de outubro de 2018em razão de Representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima
Martins, Adalberto Neirane Gomes de Carvalho, Newton Rossi Bezerra Melo e Nilso Alves Feitoza, na qual relatam uma série de irregularidades.
De plano, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal para que se manifestasse sobre os fatos narrados e apresentasse
documentação comprobatória.
Ato contínuo, os representantes se manifestaram novamente, porém sem trazer novas informações, apenas reforçando o que já fora dito.
Tendo em vista a grande quantidade de tópicos distintos narrados, foi determinado o desmembramento da presente NF em outras 08 (oito),
ficando esta com o tema: carros alugados, que narra o elevado gasto com alugueis de veículos no ano de 2017, em comparação com os gastos
do ano de 2016. Narram ainda o aluguel desnecessário de carros, a utilização irregular dos veículos públicos, bem como, que estes não foram
adesivados, o que dificulta a fiscalização do cumprimento do contrato de licitação.
Após, foi colhido depoimento dos representantes que ratificaram e descreveram de forma pormenorizada o exposto na Representação.
Expediu-se ofício à Prefeitura de Castelo do Piauí solicitando: a) Identificação com logomarca de todos os veículos oficiais, sejam eles de
propriedade do município ou locados; b) Cópia integral do procedimento administrativo que justificou a contratação da empresa LINE TURISMO.
Em razão do não cumprimento do disposto no ofício, este Órgão Ministerial propôs Ação Civil Pública, no dia 07/11/2018 (comprovante às fls. 109
do processo digitalizado), buscando que o Prefeito municipal adequasse a frota do município ao disposto na Lei municipal nº 18/2011,
identificando os veículos públicos.
Sendo assim, a presente Notícia de Fato deve ser arquivada pelo fato de já ter sido judicializada, com fulcro no art. 4º, I, ambos da Resolução nº
174/2017 do CNMP que assim dispõe:
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;
A fim de melhor conduzir e instruir as investigações, ante ao tumulto processual causado pelo grande número de documentos desnecessários
juntados aos autos, determino a extração de cópia da documentação pertinente da presente Notícia de Fato (000491-184/2018) e da Notícia de
Fato (000434-184/2018) que encontra-se apensada a este procedimento, e a abertura de procedimento próprio para se averiguar a questão da
improbidade administrativa relativa aos atos da administração e ao procedimento licitatório.
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, 23 de dezembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000615-184/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em 26 de outubro de 2018, desmembrada da Notícia de Fato nº 000491-184/2018 em razão de
Representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima Martins, Adalberto Neirane Gomes de Carvalho, Newton Rossi Bezerra Melo e Nilso
Alves Feitoza, na qual relatam elevado gasto com merenda escolar no ano de 2017, no total de R$ 1.810.703,52 (um milhão, oitocentos e dez mil
setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos), o que representou um aumento de 138,51% em comparação com o ano de 2016, que foi de
apenas R$ 759.158,97 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Alegam ainda que apesar
do aumento do valor gasto, a merenda é de péssima qualidade, se resumindo a suco ou leite e biscoito ou petiscos (salgadinhos).
De plano, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal para que se manifestasse sobre os casos e fornecesse cópia dos
procedimentos licitatórios referentes à sua gestão, sendo apenas essa última parte atendida.
Ato contínuo, os representantes se manifestaram novamente, porém sem trazer novas informações, apenas reforçando o que já fora dito.
Consultando o Sistema SIMP, constatou-se a existência da Notícia de Fato nº 000262-184/2020, que possuía objeto mais amplo, que englobava
o da presente NF, uma vez que analisou todos os procedimentos licitatórios de merenda escolar realizados no Município de Castelo do Piauí
desde 2017, tendo este resultado na propositura de 02 (duas) Ações Civis Públicas, uma de improbidade (PJe nº 0800812-95.2020.8.18.0045) e
outra para anular o último procedimento licitatório realizado (PJe nº 0800813-80.2020.8.18.0045).
Sendo assim, a presente Notícia de Fato deve ser arquivada, tanto por ter sido englobada por outra, como pelo fato de já ter sido judicializada,
com fulcro no art. 2º, §1º e art. 4º, I, ambos da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim dispõe:
Art. 2º
§ 1º Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a Notícia de Fato será distribuída por prevenção.
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;
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000617-184/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em 26 de outubro de 2018, desmembrada da Notícia de Fato nº 000491-184/2018 em razão de
Representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima Martins, Adalberto Neirane Gomes de Carvalho, Newton Rossi Bezerra Melo e Nilso
Alves Feitoza, na qual relataram que quando se aproximaram as eleições de 2018, as ações de saúde realizadas pela Secretaria de Saúde eram
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transformadas em reuniões políticas, onde o prefeito municipal discursava e pedia votos para seus candidatos a nível estadual.
De plano, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal para se manifestar sobre o fato narrado, porém esta quedou-se inerte.
Apesar de ter se oportunizado, novamente, aos representantes se manifestarem sobre o caso fazendo a juntada de provas, estes também se
quedaram inertes, manifestando-se apenas sobre os outros pontos abordados na representação.
Sendo assim, a presente Notícia de Fato deve ser arquivada por ausência de justa causa, uma vez que não foi trazido, pelos representantes,
nenhum elemento mínimo de prova (nas duas oportunidades que lhe foram dadas) apto a embasar a instauração de um procedimento
investigativo mais aprofundado, com fulcro no art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim dispõe:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III -for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, 23 de dezembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000620-184/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em 26 de outubro de 2018, desmembrada da Notícia de Fato nº 000491-184/2018 em razão de
Representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima Martins, Adalberto Neirane Gomes de Carvalho, Newton Rossi Bezerra Melo e Nilso
Alves Feitoza, na qual relatam que os professores contratados estão recebendo abaixo do piso salarial.
De plano, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal para que apresentasse justificativa acerca do não pagamento do piso
salarial aos professores contratados, tendo esta atendido a solicitação e se manifestado às fls 19.
Ato contínuo, os representantes se manifestaram novamente, porém sem trazer novas informações, apenas reforçando o que já fora dito, em um
tópico que tratava tanto da contratação direta de pessoal sem teste seletivo ou concurso público, como do pagamento abaixo do piso salarial
recebido pelos contratados.
Verifica-se, portanto, que tais fatos são conexos, devendo ser investigados em conjunto, tanto por questão de economia processual, quanto por
questões de logística (mesmo fatos serão apurados nas duas NFs).
Por este motivo, determino que a presente Notícia de Fato passe a tramitar no bojo da Notícia de Fato nº 000613-184/2018, com fulcro no art. 2º,
§4º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim dispõe:
Art. 2º
§ 4º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleçãoe tratamento das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação futura
de procedimentos decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística,
observadas as diretrizes do Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público.
Desnecessária a extração de cópias do presente procedimento, uma vez que os documentos já integram a referida Notícia de Fato que a
englobará.
Por fim, deve a presente NF ser arquivada com base no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, uma vez que passará a ser objeto de
investigação no Procedimento Extrajudicial Notícia de Fato nº 000613-184/2018, vejamos:
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;
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Junte cópia da presente decisão à Notícia de Fato nº 000613-184/2018, a fim de que seja autuada englobando o objeto de investigação do
presente procedimento.
Arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

3.4. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14908
Procedimento Administrativo nº 052/2019
SIMP 000100-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada, após conversão da Notícia de Fato nº 004/2020, visando acompanhar a situação
informada de possível alienação parental cometida contra A. C. O. C. e M. C. O. C por seu genitor.
De início, foi realizada, na sede desta Promotoria de Justiça, em 17 de fevereiro de 2020, audiência extrajudicial com os genitores das menores a
fim de fixação de horários para exercerem o direito de visita, o que restou infrutífera (ID. 31058730).
Relatórios do Conselho Tutelar de São João do Piauí, onde apresentam uma relação conflituosa entre os ex-companheiros (Ids. 31369555 e
31369563).
Solicitado visita domiciliar ao CREAS de São João do Piauí, este apresentou estudo social que dormita em ID. 31518976, informando que
realizou orientações aos pais das menores e encaminhou o caso ao NASF, para atendimento psicológico clínico das crianças, para zelar pela
saúde mental destas no processo de guarda.
Foi acostado nos autos decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0800418-12.2020.8.18.0135 em que concede parcialmente tutela de
urgência vindicada pela genitora (ID. 31663664).
Com isso, esta Promotoria de Justiça notificou a genitora para indagar sobre o cumprimento da decisão, que respondeu o seguinte (ID.
31780819):
"Exmo. Senhor Promotor de Justiça, em resposta à notificação N°079/2020 venho afirmar que a decisão judicial do processo 080041812.2020.8.18.0135 está se cumprindo por ambas as partes, no qual a decisão com dias e horários pré estabelecidos deixou a rotina das menores
mais organizada. Enquanto, o acompanhamento psicológico das mesmas, também venho afirmar que esta sendo realizado de forma quinzenal,
pelo Nasf de São João do Piauí..."
O último relatório do NASF de São João do Piauí, datado em 16 de novembro de 2020 (ID. 32116416), relata que até o momento não possui
elementos que indicam a prática de alienação parental, afirmando que continuará acompanhando a família.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Página 9

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 779 Disponibilização: Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021 Publicação: Sexta-feira, 8 de Janeiro de 2021

Conforme se observa dos relatórios do NASF de São João do Piauí, sobretudo quanto ao último, as menores A. C. O. C. e M. C. O. C. estão e
continuarão sendo observadas e acompanhadas pelo órgão, e até o presente momento não foi verificado elementos que indiquem a prática de
alienação parental.
Ademais, consta decisão judicial que regulamenta a guarda e os horários de visitas, o que ajudou na relação harmônica entre as partes, como
mencionou a própria genitora.
Verifica-se, assim, a inexistência de situação de alienação parental, estando as menores sendo acompanhadas de forma frequente pelo NASF.
Com isso, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da ausência de irregularidade.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 28 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 003/2018
SIMP 000201-310/2018
Objeto: FISCALIZAR/ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM JOÃO
COSTA/PI
Investigado: MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA/PI
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM JOÃO
COSTA/PI. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ATENDIDA PELO ENTE. PLANO ELABORADO PELO MUNICÍPIO E REFORMULADO LOGO EM
SEGUIDA. ATUAÇÃO COM AUXÍLIO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CAODIJ.
RESOLUTIVIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DO PLANO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado objetivando fiscalizar a elaboração do plano municipal de atendimento socioeducativo no
município de João Costa, conforme determina o artigo 5º, inciso II, e artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.594/2012 (lei que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo - SINASE).
Com isso, foi oficiado o município solicitando dentre várias informações, a existência do plano municipal de atendimento socioeducativo,
conforme determina a norma já apresentada, respondendo a municipalidade, em 27 de fevereiro de 2019, que até a presente data não havia sido
instituído o mencionado plano, mas que o município já estaria tomando as devidas providências para elaboração.
Diante disso, em 19 de março de 2020, foi expedida a Recomendação nº 011/2019, destinada ao município de João Costa, recomendando o
seguinte:
I - elaborar e implementar até a data de 31 de julho do ano de 2019, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em execução
(2019), uma política pública socioeducativa, consistente em um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e em programas socioeducativos
em meio aberto destinados ao atendimento de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional, correspondentes às medidas
socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV, da Lei nº 8.069/90, observado
o disposto nos arts. 5º, 7º, 8º e 10 a 14 da Lei nº 12.594/2012; II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema
de atendimento municipal; III - inscrever, no prazo de 30 dias a contar do recebimento desta recomendação, o programa de atendimento no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com os seguintes requisitos obrigatórios: a exposição das linhas gerais dos
métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva; a indicação da estrutura material, dos recursos
humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade; regimento interno que regule o
funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo: a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus
prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de
benefícios e o respectivo procedimento de aplicação e c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista
tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual; a política de formação
dos recursos humanos; a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa; a indicação
da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos
profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo,
bem como sua operação efetiva. IV - assegurar a qualidade e eficácia dos programas e serviços destinados ao atendimento de adolescentes
autores de ato infracional e seus pais/responsáveis, com a criação de comissão interdisciplinar encarregada de avaliar as condições de
implementação e execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos moldes do previsto nos arts. 18 a 27, da Lei nº 12.594/2012,
que deverá levar em consideração, dentre outros fatores, a evolução da demanda existente, a adesão dos usuários ao atendimento prestado,
incluindo a inserção/reinserção no sistema de ensino e no mercado de trabalho e os índices de reincidência; V - elaborar plano decenal de
atendimento socioeducativo em meio aberto (vide Art.7º, §2º da Lei 12.594/2012). VI - confeccionar e executar, no prazo de 30 dias a contar da
data de recebimento desta recomendação, o Plano Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes já atendidos e no prazo de 15 (quinze) dias
o PIA dos adolescentes encaminhados ao programa de atendimento, de acordo com a previsão legal dos artigos 52 e seguintes, da Lei Federal
nº 12.594/2012. VII - cadastrar-se, no prazo de 30 dias a contar do recebimento desta recomendação, no Sistema Nacional de Informações sobre
o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; VIII - prestar
orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. IX- garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de
instrução. X - a criação, por meio de decreto municipal, de comissão para realização de mapeamento, diagnóstico situacional e elaboração do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (item a, b, c e d ) e 4 do Inquérito Civil Público: 01 representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social. 01 representante da Secretaria Municipal de Educação. 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde. 01 representante
da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer ( outra que houver) 01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
01 representante do Conselho Tutelar.
A recomendação foi atendida pelo destinatário, encaminhando o município, através do Ofício nº 183/2019, de 29 de junho de 2019, o Plano
Municipal de Medidas Socioeducativas de João Costa 2019/2028.
Em ato contínuo, por meio do Parecer Técnico-Jurídico nº 30/2019, de 08 de outubro de 2019, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Criança e do Adolescente - CAODIJ, elencou alguns pontos a serem considerados pelo município no Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo. Na oportunidade, uns pontos foram reformulados e outros esclarecidos pela municipalidade, conforme Ofício nº 017/2020
encaminhado a esta Promotoria de Justiça pela municipalidade.
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Em nova análise, por meio do Parecer Técnico-Jurídico nº 25/2020, de 21 de julho de 2020, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança
e do Adolescente - CAODIJ, entendeu que as alterações promovidas pelo Município deJoão Costa no PMASE não atendem suficientementeàs
sugestões encaminhadas no Parecer nº 30/2019, apresentando, assim, novas sugestões.
Seguindo, foi realizado audiência extrajudicial no dia 31/08/2020, com a presença deste signatário, do Dr. JONELITO LACERDA DA PAIXÃO,
Procurador do Município de João Costa, MILCA MAGALHÃES PIAUÍ DE CASTRO, Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, e
ELOÍNA SOARES DE MOURA, Assistente Social, onde após sugestões apresentadas, o município informou que acataria as sugestões para
reformulação do plano.
Apresentou o aditivo com as devidas alterações (ID. 31956376).
Por fim, após mais uma análise do plano em debate, o CAODIJ, através do Parecer Técnico-Jurídico nº 40/2020, considerou as alterações
realizadas pelo Município de João Costa no PMASE atenderem suficientemente às sugestões realizadas no curso deste procedimento, sugerindo
o arquivamento do Inquérito Civil Público instaurado para fiscalizar/acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
do Município de João Costa e a abertura de Procedimento Administrativo para acompanhar a implantação do serviço.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi sanada.
Com o primoroso auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ, foi recomendado ao município os
pontos formais e materiais para a implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de João Costa, o que foi
devidamente atendido.
O plano em debate, presente nos autos, foi uma construção conjunta e satisfatória, onde os pontos necessários foram atendidos pela
municipalidade, devendo apenas, para real efetivação do plano implantado, o acompanhando deste por meio de procedimento administrativo, o
que de já determino a instauração.
Esgotado, portanto, o objeto deste inquérito civil público, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 10 da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ de todo o teor desta decisão.
Seja instaurado procedimento administrativo para fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de João Costa.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 28 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 021/2020
SIMP 001879-310/2019
ASSUNTO: APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO E TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO
PIAUÍ
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO E TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO
DO PIAUÍ. CELEBRAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
ACOMPANHAMENTO DAS CLÁUSULAS FIRMADAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado, após expediente protocolado nesta Promotoria de Justiça que noticiava diversas irregularidades no
concurso de provimento de cargos no Município de Lagoa do Barro do Piauí.
Em 16 de março de 2020, na sede desta Promotoria de Justiça, foi realizada audiência extrajudicial onde foram apresentadas justificativas e
documentações pelo gestor municipal.
Em ID. 31867722, decisão em que promove o arquivamento parcial do procedimento apenas quanto à suposta quantidade excessiva de contratos
temporários no município de Lagoa do Barro do Piauí.
Após algumas diligências, apresentação de documentações e notificação do Município de Lagoa do Barro do Piauí, este aquiesceu em firmar
ajustamento de conduta, cujos termos encontram-se insertos neste procedimento (ID. 32095657).
Eis o breve relatório. Passo a decidir.
Verifica-se que o atual gestor de Lagoa do Barro do Piauí celebrou ajustamento de conduta, quanto a deflagração de concurso público de provas
ou provas e títulos, conforme necessidade, pelo referido município, através de procedimento licitatório (ID. 32095657).
Esgotada, extrajudicialmente, as ações do Ministério Público na solução do problema apresentado nesta Promotoria, pela via de Inquérito Civil,
devendo ser instaurado procedimento administrativo para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta.
Ressalte-se que eventual descumprimento não exonera a Promotoria de Justiça de instaurar procedimento adequado para averiguar ilicitudes
que sobrevierem.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP).
Encaminhe-se cópia do Termo de Ajustamento de Conduta ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público - CACOP, bem como cópia desta decisão.
Instaure-se PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhamento do fiel cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de
Ajustamento de Conduta, servindo esta decisão como móvel de sua instauração.
Extraia-se cópia do Termo de Ajustamento de Conduta para que se colacione ao PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a ser instaurado.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí/PI, 28 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTORDEJUSTIÇA
Notícia de Fato nº 083/2020
SIMP 000428-310/2020
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Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE VILANEIDE GOMES DA CRUZ E SUA FAMÍLIA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após Ofício nº 71/2020, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de São João
do Piauí, que encaminha Relatório de Visita Domiciliar realizada pelo CRAS de São João do Piauí, informando a situação de vulnerabilidade
social e risco social de Vilaneide Gomes da Cruz (Dona Neide) e sua família.
Solicitado apoio ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, este sugeriu, por meio do Ofício nº
153/2020/CAODEC/MPPI, que esta Promotoria de Justiça estimulasse as ações do CRAS local, no sentido de que sejam tomadas as
providências quanto a notificação à Rede de Proteção da Criança e do Adolescente para o trato com os filhos de Vilaneide, além da Saúde do
município para proceder avaliação, o que foi atendido.
Assim, em 09 de outubro de 2020, buscando solucionar o problema apresentado, foi realizado audiência extrajudicial que contou com a
participação deste signatário, da Secretária Municipal de Assistência Social de São João do Piauí, Socorro Soares; as conselheiras tutelares
Aline e Verônica; a Assistente Social Marina Mércia; Pastor Edmilson Ferreira; e Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
de São João do Piauí, Talyta Ribeiro, cuja ata dormita em ID. 31936492.
Após amplo debate, o Conselho Tutelar de São João do Piauí ficou responsável para encaminhar os dados pessoais do adolescente deficiente,
filho da Sra. Vilaneide, e o endereço da residência para a presidente do CMDCA, Talyta Ribeiro, para que esta encaminhe o caso para a
Secretaria Municipal de Saúde e o CAPS adotarem as medidas cabíveis e necessárias de acompanhamento.
Em ato contínuo, o Conselho Tutelar de São João do Piauí encaminhou relatório a esta Promotoria de Justiça, datado em 14 de outubro de 2020.
Segundo a genitora, o adolescente está fazendo tratamento regular no CAPS, com devida medicação, ressaltando que está tudo bem com sua
família.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação acostada que o problema apresentado já está sendo acompanhado devidamente
pela rede, tendo sido de muita valia a audiência extrajudicial realizada no dia 09 de outubro 2020.
A Secretaria Municipal de Assistência Social empreende esforços no acompanhamento da família, buscando cessar a vulnerabilidade econômica
dos integrantes.
Quanto aos filhos da Sra. Vilaneide estão recebendo acompanhamento pelo Conselho Tutelar de São João do Piauí, bem como pelo CAPS.
Os órgãos da rede estão desempenhando satisfatoriamente seu papel no caso em tela. Assim, inexiste irregularidade a ser apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ e Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 28 de dezembro de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 116/2019
SIMP 000665-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ADOLSECENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada, após conversão da Notícia de Fato nº 104/2019, visando acompanhar a situação
informada pelo Conselho Tutelar de São João do Piauí, mencionando o envolvimento do adolescente R. H. L. com o uso de drogas,
apresentando sinais de rebeldia dentro do ambiente familiar.
De início, o CREAS de São João do Piauí confirmou a situação de vulnerabilidade do adolescente em razão do uso de drogas, concluindo pela
necessidade de tratamento pelo CAPS e acolhimento de instituição para dependentes químicos (ID. 30400342).
Atendendo apoio do Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CAODS (ID.30823043), esta Promotoria de Justiça fez o encaminhamento do caso
ao CAPS de São João do Piauí.
Em ato contínuo, foi realizada, na sede desta Promotoria de Justiça, em 09 de dezembro de 2020, audiência extrajudicial para oitiva do
adolescente, sua genitora e dos conselheiros tutelares de São João do Piauí (ID. 31058730).
Na oportunidade, a mãe relatou que o filho melhorou seu comportamento e não está mais agressivo, embora ainda consuma drogas. Disse que o
menor parou os estudos, mas que garantiu o retorno à escola no próximo ano.
Ao ser ouvido, o menor disse que consumia maconha, mas não consome mais. Este órgão ministerial empreendeu esforços na tentativa de que,
para sua saúde, este seja acolhido em uma instituição para reabilitação de dependentes químicos, o que foi rechaçado pelo menor. Por fim,
assumiu o compromisso de retomar os estudos.
Relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí em ID. 32230925.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa dos autos, sobretudo o último relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí e com as declarações da genitora, a
situação antes posta não existe mais, ante a melhora comportamental do adolescente.
A genitora e o menor, ainda, se comprometeram na retomada dos estudos no ano letivo de 2021, o que aparenta viabilidade com a relação
familiar restabelecida.
Ademais, é possível verificar a devida atuação dos órgãos da rede, empreendendo esforços na melhor solução do caso apresentado. Com isso, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da ausência de irregularidade.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
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[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 090/2018
SIMP 000553-310/2018
Objeto: APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
EXERCÍCIO DE 2003. APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. ULTRAPASSADO LAPSO DE CINCO ANOS DO FIM DO MANDATO.
PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO ERÁRIO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE EXCESSIVA
DE COMPROVAR O LOCUPLETAMENTO INDEVIDO E O DOLO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. O MUNICÍPIO E
ESTADO NÃO POSSUEM REGISTROS SOBRE OS FATOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado após representação formulada por José Joaquim de Araújo e Osmar Lopes Júnior, em
07/10/2003, arrolando irregularidades nas seguintes obras: Construção de uma casa de apoio a gestante de alto risco e reforma e ampliação da
Maternidade de São João do Piauí; construção de unidade de saúde na localidade São Domingos; construção do Hospital Dia.
Em 25 de janeiro de 2019, foi proferida decisão de promoção de arquivamento em razão de não ter sido possível verificar o locupletamento
indevido por meio do patrimônio público municipal, não sendo possível a verificação do dolo.
Em ato contínuo, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí determinou o retorno dos autos a esta Promotoria de Justiça, a
fim de que fosse verificado a correta aplicação das verbas repassadas ao gestor Municipal à época para construção e reforma das obras públicas
constantes na representação que originou o presente Inquérito.
Em atenção a d. decisão, empreendemos esforços em novas diligências. Com isso, foi requisitado, por meio do Ofício nº 684/2019 - 2PJSJP,
documentos ao Município de São João do Piauí, respondendo este, através do Ofício nº 46/2019-PGM, que em buscas feitas em arquivos não
foram encontrados nenhum registro dos convênios em destaque. Além disso, informou que no sistema de gestão de convênio estadual SISCON, não há registros da existência dos convênios. Desatacou, ainda, que a atual gestão assumiu o município somente em 2013.
Em seguida, esta Promotoria de Justiça, por meio do Ofício nº 796/2019 - 2PJSJP, requisitou ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí cópia dos
procedimentos relativos à prestação de constas do Município de São João do Piauí referente ao exercício financeiro de 2002, o que foi atendido.
Analisando a mídia apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, não foi possível verificar elementos suficientes para apreciar a
ocorrência de ato de improbidade administrativa que importe em dano ao erário. Inexiste no procedimento documentos cabais de provarem o
dano.
Dessa forma, em busca de elementos probatórios, foi encaminhado ofício a Secretária Estadual de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI para que
apresentasse cópia dos convênios: nº 042/02, referente a construção de uma casa de apoio a gestante de alto risco e reforma e ampliação da
maternidade de São João do Piauí; nº 202/02, referente a construção de uma Unidade de Saúde - Posto de Saúde na localidade São Domingos,
em São João do Piauí e; nº 061/02, referente a construção de Hospital Dia, todos firmados com o Município de São João do Piauí no ano de
2002, bem como informasse sobre a prestação de contas dos referidos convênios.
Em resposta (ID. 31848801), a SESAPI, por meio do Ofício SESAPI/GAB nº 2328/2020, informou que, com base de informações prestadas pela
DUCCAE, setor da SESAPI responsável pelo acompanhamento e guarda de convênios e contratos, não existe nos arquivos do referido setor
cópias ou qualquer registro dos CONVÊNIOS Nº 042/02, 202/02 E 061/02, em razão de sinistro ocorrido na SESAPI em 24 de outubro de 2011,
declarado por meio do Secreto Estadual nº 14.617/11.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 852.475, fixou a seguinte tese:
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."
STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos
acrescidos).
Vê-se que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Denota-se que o objeto do presente inquérito civil cinge-se a construção e reformas de prédios públicos.
Em que pese a denúncia dos edis da época e o histórico de condenações do ex-gestor, não foi possível reunir nestes autos elementos que
comprovem os fatos denunciado, principalmente no que diz respeito ao dano ao erário municipal.
Como mostra os fatos, nem o Município de São João do Piauí nem a Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI, partes dos convênios, possuem
um registro sequer sobre os ditos convênios, o que dificulta consideravelmente a análise de ilícito e de dano.
Além disso, o procedimento de prestação de contas do gestor do Município de São João do Piauí no exercício de 2002 não apresenta elementos
que possibilite tal comprovação, inexistindo documentos que se refiram aos fatos, mas apenas meras alegações.
Assim, não se vislumbra, dentro das provas aqui apuradas, quaisquer indícios que denotassem o dolo de locupletar indevidamente, apto a
ensejar o ressarcimento ao erário.
E, ainda, que tais obras não tenham sido realizadas, entendemos ser difícil mensurar o dano a ser ressarcido. Buscar a produção de tal prova
caracteriza-se o que a doutrina chama de prova diabólica, por ser esta impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.
Desnecessária a análise de culpa, por conta do reconhecimento da nítida prescrição.
Analisados os pontos acima, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 126/2020
SIMP 000567-310/2020
Objeto: PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após Ofício nº 130/2020 encaminhado a esta Promotoria de Justiça, por meio do e-mail institucional,
pela Diretora do Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, localizado em São João do Piauí, informando a falta de compatibilidade entre a
capacidade de carga do centro de medição do prédio do hospital e a demanda de energia necessária para os equipamentos utilizados, razão pela
qual solicita a substituição do transformador do hospital.
Com isso, foi solicitado a Equatorial Piauí, no prazo de 05 (cinco) dias, a troca do transformador ou que a empresa proporcionasse meios para
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efetiva instalação dos equipamentos hospitalares.
Em resposta, a Equatorial destacou a necessidade do envio de um estudo de viabilidade técnica pelo Hospital, visando aumento de carga para a
unidade consumidora, para análise e, a partir daí, a concessionária tomará as providências de atendimento da solicitação em questão (ID.
31648801).
Em ato contínuo, após indagação desta Promotoria de Justiça, o Hospital apresentou Relatório Técnico de vistoria, encaminhado à Secretaria
Estadual de Saúde e Equatorial, assim como demonstrou a solicitação destinada a SESAPI de recursos para realização de reforma elétrica no
hospital (ID. 31902880).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação juntada que o problema apresentado já está sendo resolvido pelo Hospital, a
Secretaria Estadual de Saúde e a empresa concessionária de energia elétrica no Piauí.
Depreende-se dos autos que, após solicitação desta Promotoria de Justiça, a Equatorial levantou a necessidade de um estudo de viabilidade
técnica, o que foi realizado pelo Hospital e devidamente encaminhado a empresa.
Além disso, o Hospital já encaminhou solicitação destinada a SESAPI requerendo destinação de recursos para realização de reforma elétrica no
hospital. Assim, inexiste irregularidade a ser apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Saúde - CAODS.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 140/2020
SIMP 000660-310/2020
Objeto: ATENDIMENTO INDEVIDO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após Reclamação (nº 3007/2020), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do
Piauí, relatando que a noticiante, no dia 18/08/2020, às 14h40min, na UBS Simplício Ferreira de Carvalho, em São João do Piauí, estava com
seu filho. Registrou que foi recepcionada pelo funcionário de nome Mateus e outra recepcionista, e que estes se negaram a prestar atendimento
ao seu filho, sob o argumento de que pessoas com febre não poderiam ser atendidas ali naquele posto.
Registra, ainda, a manifestação que a noticiante informou que seu filho tinha apenas uma infecção de garganta e que precisava apenas ser
medicado, fato que já ocorreu em outras oportunidades.
Com isso, solicitado informações a Secretaria Municipal de São João do Piauí, esta respondeu prestando os devidos esclarecimentos (ID.
31951260)
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da resposta da Secretaria Municipal de São João do Piauí, em primeira análise, que não se vislumbra
recusa de atendimento médico na Unidade Básica de Saúde Simplício Ferreira de Carvalho.
Cabe destacar que, a produção nos autos, incluindo o oferecimento da denúncia, não resultou em conteúdo probatório a concluir na recusa de
atendimento médico em unidade básica deste município, figurando no procedimento apenas alegações.
Não foi encontrado nenhum registro de atendimento para crises de garganta do usuário Mateus na Unidade Básica de Saúde ora mencionada.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se a noticiante da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Comunique-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, encaminhe-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Expirado o prazo ou manifestado o desinteresse
recursal, promova-se o arquivamento dos autos.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil Público nº 032/2020
SIMP 000237-310/2020
Objeto: FECHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE LAGOA DO SANTO EUGÊNIO, EM CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
Investigado: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. FECHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE LAGOA DO SANTO EUGÊNIO, EM
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. NUCLEAÇÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
RESGUARDO DE DIRETOS COLETIVOS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. DESISTÊNCIA DA NUCLEAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
RESOLUTIVIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, após conversão da Notícia de Fato nº 27/2020, tendo como base o abaixo assinado
encaminhado pelos moradores da localidade "Lagoa do Santo Eugênio", noticiando que a escola que funciona na referida localidade seria
fechada e que os alunos seriam transferidos para a unidade escolar situada em Santa Maria do Canto.
Com isso, foi solicitado informações ao Município de Campo Alegre do Fidalgo, respondendo este, em 20 de agosto de 2020, por meio do Ofício
n 65/2020, que estava em processo de nucleação da escola, dado o fato da unidade escolar presente na localidade "Lagoa do Santo Eugênio" ter
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um número reduzido de alunos.
Ressaltou que em reunião com pais de alunos, a maioria concordou com a nucleação, restando uma minoria insatisfeita. No entanto, inexiste ata
que comprove o alegado.
Em seguida, após solicitação desta Promotoria de Justiça, o município apresentou alguns documentos sobre a nucleação.
Em ato contínuo, após apoio prestado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, em 18 de novembro de
2020, foi expedida a Recomendação nº 137/2020, destinada ao Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo para que, atendendo aos
princípios da legalidade, publicidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adotasse as providências necessárias no
sentido de:
Art. 1º Antes de realizar o fechamento/nucleação de qualquer escola da zona rural ou urbana da rede municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI,
devem ser observados, para cada unidade fechada, os seguintes requisitos legais:
a) Manifestação do Conselho Estadual de Educação do Piauí acerca do fechamento da escola;
b) Justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação;
c) Análise de diagnóstico do impacto da ação (ex: impacto financeiro e social);
d) Manifestação da Comunidade Escolar (Ex: Associação de pais e alunos, Associação dos Moradores beneficiados, etc);
e) Apresentação de plano de Transporte Escolar, devendo definir rotas dos transportes e o tempo máximo dos alunos em deslocamento;
f) Apresentação de outros documentos que justifiquem o fechamento da unidade escolar.
Art. 2º. Em relação à Unidade Escolar Nossa Senhora Aparecida, situada na localidade "Lagoa do Santo Eugênio", solicitamos que seja
encaminhado relatório com resposta a cada item acima citado, e encaminhado a esta Promotoria de Justiça no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados do recebimento desta recomendação.
A recomendação foi devidamente atendida pelo destinatário.
Em resposta, o Município de Campo Alegre do Fidalgo informou que acata a recomendação expedida, cancelando as nucleações da zona rural
realizadas neste ano letivo e que realizará a nucleação de escolas apenas para o ano letivo de 2021 com toda a regularidade formal. Destacamos
a resposta:
Tendo em vista que o Ministério Público local entendeu que as nucleações de escolas na zona rural de Campo Alegre do Fidalgo não atenderam
os requisitos exigidos no art. 28 da Lei de Diretrizes Básicas e, ainda, as disposições da RECOMENDAÇÃO Nº 137/2020, a Secretaria Municipal
de Educação de Campo Alegre do Fidalgo, resolveu cancelar as nucleações das escolas da zona rural realizadas neste ano letivo de 2019.
Informa, outrossim, que todas as escolas municipais encontram-se fechadas em razão do necessário isolamento social ocasionado pela
pandemia da Covid19 e assim ficarão até segunda ordem das autoridades sanitárias, acrescentando que o ano letivo segue normalmente na
modalidade não presencial, o que significa dizer que a nucleação inicialmente proposta não havia sido colocado em prática em razão da
paralização das atividades presenciais. Informa, por fim, que a Secretaria Municipal de Educação realizará a nucleação de escolas, de acordo
com as orientações do MEC, LDB e RECOMENDAÇÃO Nº 137/2020, apenas para o ano letivo de 2021, para fins de regularidade formal.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi sanada.
No bojo deste procedimento, foi expedida a Recomendação nº 137/2020, em que o destinatário atendeu a recomendação, resultando no
cancelamento da nucleação das escolas da zona rural do município de Capo Alegre do Fidalgo, ante a ausência dos requisitos legais, conforme
verificado em documento de ID. 32142792.
Esgotado e resolvido, portanto, o objeto deste procedimento, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 10 da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 039/2019
SIMP 000393-191/2017
Objeto: APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ EM 2015. EMPRESA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA.
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO DO PAC. APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE EXCESSIVA DE
COMPROVAR O LOCUPLETAMENTO INDEVIDO E O DOLO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado após representação dos vereadores Gervásio Rodrigues de Oliveira e Raimundo Rodrigues de Araújo,
que objetiva a apuração de supostas irregularidades na utilização de máquinas doadas pelo Governo Federal através do Programa Acelerado do
Crescimento (PAC) no Município de São João do Piauí em obra licitada para recuperação de estrada vicinal que liga o povoado Vila Foca ao
povoado Lagoa do Marmeleiro.
Em resposta as solicitações desta Promotoria de Justiça, o Município de São João do Piauí e a empresa BENEVIDES E MOURA LTDA negaram
qualquer tipo de irregularidade e ilegalidade na licitação e na realização da obra.
O município ressaltou que não forneceu nenhum maquinário para realização da obra, sendo de inteira responsabilidade da empresa licitada.
Em 22 de outubro de 2020, foi realizado inspeção na empresa J B MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI, que antes se chamava BENEVIDES E
MOURA LTDA, com relatório de inspeção nos autos (ID. 31997415).
Na oportunidade, foi apresentado pelo responsável da empresa contrato de locação de máquinas para utilização na obra em análise, o que foi
juntado em ID. 31997416.
Em ato contínuo, foi solicitado ao Município de São João do Piauí cópia integral do procedimento administrativo nº 071/2015, que trata da
licitação, na modalidade carta convite nº 004/2015, o que foi atendido pela municipalidade e documentos foram juntados em Ids. 32064147,
32064365 e 32064472.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em que pese a denúncia dos edis da época, não foi possível reunir nestes autos elementos que comprovem os fatos denunciado.
O Município informou que não foi utilizado maquinário da prefeitura para realização da obra, sendo de inteira responsabilidade da empresa
licitada. A empresa, por sua vez, apresentou contrato de locação em que demonstra ter alugado três máquinas (uma carreta basculante, uma
retroescavadeira e uma moto niveladora) para realização da obra, conforme documento em ID. 31997416.
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Assim, não há comprovação de que foi utilizado máquinas do PAC para realização da obra.
Além disso, em primeira análise, não foi possível vislumbrar irregularidades na licitação realizada (Carta Convite nº 004/2015), estando de acordo
com a legislação vigente.
Assim, não se vislumbra, dentro das provas aqui apuradas, indícios que denotassem o dolo de locupletar indevidamente, apto a ensejar
improbidade administrativa, não havendo meios de ligação entre agentes públicos e a empresa licitada para fins ilegais e amorais.
Analisados os pontos acima, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Preparatório nº 012/2020
SIMP 000490-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇA
EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CRIANÇA H.S.P. EM
TRATAMENTO MÉDICO E AOS CUIDADOS DOS PAIS. PAIS SE REVEZAM PARA FICAR COM A CRIANÇA NO HOSPITAL DURANTE O
TRATAMENTO. ATUAÇÃO REGULAR DOS ÓRGÃOS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, objetivando investigar suposta situação de vulnerabilidade da
criança H.S.P., que se encontra em estado de saúde fragilizada, vivendo em péssimas condições, a partir de informações dos Conselhos
Tutelares de São João do Piauí e João Costa.
Foram juntados nos autos exames e documentos do menor (Ids. 31538833 e 31539336).
Relatório do CRAS de João Costa em ID. 31640706, relatando a condição financeira da família paterna do menor, da preocupação destes com a
saúde da criança e a vontade do genitor em ficar com o filho.
Em relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí (ID. 31737582), em 25 de agosto de 2020, o órgão informou do diagnóstico de leucemia
do menor, e que tanto a genitora como o genitor estavam em comum acordo para cuidar da criança, revezando entre si para ficarem com a
criança em Teresina, enquanto durar o tratamento.
Novos exames do menor acostado nos autos (ID. 31743936).
Após nova solicitação desta Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar de São João do Piauí informou conversas com os genitores, que
informaram que estão se revezando para ficar com o menor em Teresina e que a criança está reagindo bem ao tratamento.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que pelas informações apresentadas pelos Conselhos Tutelares de São João do Piauí e João Costa, bem como CRAS de João Costa,
carece o presente procedimento preparatório de inquérito civil de justa causa.
Conforme os autos, a criança H. S. P. está recebendo tratamento médico em hospital na capital piauiense, recebendo os cuidados dos seus pais,
que se revezam para ficarem com a criança no hospital, em comum acordo, desde o início do tratamento, exercendo ambos o cumprimento dos
seus deveres.
No mais, a criança vem recebendo atendimento rotineiro da rede de proteção, tanto do município de São João do Piauí, como do município de
João Costa.
Nota-se, pois, uma atuação dentro da conformidade dos órgãos competentes.
Assim, traçadas estas premissas, entendemos faltar justa causa para conversão do presente procedimento em inquérito civil, tão pouco outras
medidas.
Assim sendo, e por entender esgotadas as diligências necessárias, não vislumbramos lastro probatório mínimo a dar continuidade a investigação.
Falta, portanto, justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações
excepcionais, quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de
autoria desmentem a alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos
ilícitos, na defesa do interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o
impetrante. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, entendemos não haver justa causa para continuidade do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ou ajuizamento
da demanda, sendo de rigor o seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, o que faço com
fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP).
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Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e
do Adolescente - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 023/2019
SIMP 000013-097/2018
Objeto: ACOMPANHAMENTO DE TAC - SANEAMENTO BÁSICO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o
Município de Campo Alegre do Fidalgo que trata acerca de acompanhamento e fiscalização a implementação e elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município.
Verificado o descumprimento de cláusulas pactuadas, promoveu-se demanda judicial (execução de título extrajudicial).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando a execução em virtude do não
cumprimento de cláusulas pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta - processo nº 0801012-26.2020.8.18.0135.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por tais razões, DECIDO:
1) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí do teor desta decisão, encaminhando cópia da petição inicial de
execução de TAC.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambienta - CAOMA;
4) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 015/2020
SIMP 000549-310/2020
Objeto: PRESTAÇÃO E CONTAS - 2014 - ILICITUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Investigado: HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração de conduta improba do Prefeito Municipal
de Pedro Laurentino no exercício financeiro de 2014 - Sr. Hernande José de Sá Rodrigues -, sobre a realização de despesas com ausência de
procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93,
ocasionadas no Município de Pedro Laurentino/PI no ano 2014.
Constatou-se que durante o exercício de 2014, o investigado, então Gestor do Município de Pedro Laurentino/PI realizou despesas com ausência
de procedimento licitatório ou realizadas continuamente e de forma fracionada, inobservando o
disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para: aquisição de móveis escolares; aquisição de peças e manutenção de poços tubulares; contratação
serviços de assessoria e consultoria; transporte escolar; aquisição de combustíveis; aquisição de gêneros alimentícios; contratação de
elaboração de projetos técnicos de engenharia; contratação de serviços contábeis.
Em razão disso, foi promovida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080101311.2020.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Encaminhe-se cópia integral deste procedimento à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí para conhecimento e adoção das medidas
que entender cabíveis na órbita criminal;
6) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 125/2020
SIMP 000566-310/2020
Objeto: ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO LOTADO E RECEBENDO REMUNERAÇÃO SEM TRABALHAR
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça, por meio do e-mail institucional, pelo Sr.
Edmilson Rodrigues Coelho, servidor público municipal, o qual relatou ser perseguido pela atual gestão da Administração Pública de Nova Santa
Rita/PI, já que, mesmo estando lotado como motorista na Secretaria Municipal de Saúde, está recebendo sem trabalhar.
Conforme a denúncia, nos autos do processo nº 0000687-89.2017.8.18.0135, foi deferida medida liminar para tornar sem efeito ato do município
de Nova Santa Rita/PI que realizou a relotação do servidor denunciante, determinando que ele retornasse suas atividades para a Secretaria
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Municipal de Saúde.
Alega que houve a relotação, no entanto, está recebendo sem trabalhar, já que o município até o momento não o colocou para trabalhar de fato
sob a justificativa de que não possui veículo disponível na secretaria. Com isso, o município não cumpriu integralmente a decisão judicial e fica
dificultando a volta do servidor ao trabalho.
O denunciante afirmou que todos os meses se dirige as sedes da prefeitura e da secretaria para cobrar dos gestores sua volta ao trabalho, mas
todas as tentativas restam infrutíferas. Menciona, também, que entra constantemente em contato com o secretário de saúde por aplicativo de
mensagem WhatsApp, mas este apenas pede para que o servidor aguarde, pois a secretaria está sem veículo.
Com isso, foi requisitado informações ao Município de Nova Santa Rita/PI, que respondeu prestando os esclarecimentos solicitados (ID.
32142843).
A municipalidade informou que existem, no momento, 04 (quatro) veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, todos veículos
próprios, sendo eles: Fiat Pálio - Placas PIO-3910; Fiat Uno - Placas QRV - 3080; Chevrolet S10 - Ambulância 01 - Placas - PIV - 8900 (funcionando) e uma Chevrolet S10 - Ambulância 02 - (retífica motor).
Quanto aos servidores, informou a existência de 04 (quatro) motoristas efetivos, não existindo contratados, sendo eles: Antônio Neto Alves
(concursado); Evandro Rocha Pereira (concursado); José Valto Rosado de Sousa (concursado) e Edimilson Rodrigues Coelho (concursado).
No que diz respeito a situação do servidor denunciante, destacou o seguinte:
O servidor Edimilson Rodrigues Coelho é motorista da Ambulância S-10, Placas ODV 3893, parado para conserto, enviado á cidade de Picos-PI,
para retificar o motor que encontra-se danificado, conforme se comprova pelas fotografias e orçamento em anexo. Que o servidor chegou a
laborar naquele veículo e em outros, nos últimos meses, e que desde o mês de outubro/2020, encontra-se lotado como motorista de outra
Ambulância - Placas - PIV - 8900 - acima indicada, que apesar das circunstâncias e desnecessidade, assim está lotado revezando-se com os
demais motoristas daquele veículo, para evitar se evitar interpretações diversas.
Juntou documentos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação juntada e justificativas do Município de Nova Santa Rita que, em primeira análise,
inexiste irregularidade.
Primeiro, o município demonstrou através de documentos que o veículo Ambulância S-10, Placas ODV 3893, o que o servidor denunciante é
motorista, está em retifica situada na cidade de Picos/PI para conserto, estando indisponível para uso.
Em que pese a baixa do automóvel, o servidor foi colocado, em outubro de 2020, para trabalhar conduzindo a outra Ambulância, de Placa PIV 8900, revezando com outros motoristas. Assim, inexiste irregularidade a ser apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se eletronicamente o noticiante da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, encaminhe-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Expirado o prazo ou manifestado o desinteresse
recursal, promova-se o arquivamento dos autos.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 127/2020
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da adolescente M. S.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 133/2020 (SIMP 000626-310/2020), visando acompanhar
e apurar situação de suposta vulnerabilidade da adolescente M. S.;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 133/2020 (SIMP 000626-310/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de resposta, notifique-se eletronicamente o CAPS e o CRAS de São João do Piauí para cumprimento da determinação
constante no documento (ID. 31687098), ressaltando o destinatário que eventual recusa ou omissão poderá ensejar a aplicação de medidas
previstas na Lei 7.347/1985 (art. 10) e da Lei 8.429/92.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 114/2019
SIMP 000629-310/2018
Objeto:FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, em 12/12/2018, após conversão da Notícia de Fato nº 085/2019. Para instauração
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foram colhidas as informações da Sra. Patrícia Reis da Costa que alegou situação de problemas no regular fornecimento de medicamento
"Cardiazepina" e a concessão de benefício previdenciário ou assistencial, no Município de Capitão Gervásio Oliveira.
Informações do Município de Capitão Gervásio Oliveira prestadas através do Ofício nº 110/2019, de 17 de outubro de 2019, alegando a
inexistência de ilegalidade e que a responsabilidade para o fornecimento do medicamento em destaque é do Governo do Estado.
Com isso, esta Promotoria de Justiça notificou a Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI, que respondeu solicitação informando da necessidade
de apresentação de receita e laudo médico atualizado para melhor direcionamento do paciente e resolução do caso.
Tendo em vista a resposta da SESAPI, foi realizada a notificação pessoal da interessada sobre a documentação necessária a ser apresentada,
mas esta não compareceu a esta Promotoria de Justiça, muito menos encaminhou os documentos necessários (ID. 31956852).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que, mesmo devidamente notificada em 13 de outubro de 2020, a Sra. Patrícia Reis da Costa não compareceu a esta Promotoria de
Justiça, muito menos encaminhou os documentos necessários solicitados pela SESAPI.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da perda do objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro Operacional de Apoio de Defesa da Saúde - CAODS.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 29 de dezembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 128/2020
SIMP 000628-310/2020
Objeto: SUPOSTO SUPERFATURAMENTO EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após conhecimento desta Promotoria de Justiça de matéria veiculada no portal de notícias GP1, com
o título "Licitação que será realizada pelo prefeito Gil Carlos é caso de polícia", assinada pelo colunista Herbert Sousa, em 04/08/2020, acessada
em 05/08/2020, relatando suposto superfaturamento em licitação que está sendo realizada pelo município de São João do Piauí para aquisição
de materiais gráficos para atendimento das necessidades das secretarias do município no valor de R$ 2.321.910,80 (dois milhões, trezentos e
vinte e um mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos).
Foi também encaminhado a esta Promotoria de Justiça, por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, Aviso de Licitação apontada na matéria,
tratando-se do Pregão Eletrônico nº 004/2020 (Procedimento Administrativo nº 072/2020), com sessão prevista para o dia 14/08/2020.
Com isso, foi solicitado ao Município de São João do Piauí/PI informações e cópia integral do referido procedimento licitatório, que respondeu
prestando os esclarecimentos solicitados e apresentando a documentação pertinente (IDs. 31706398).
Em seguida, esta Promotoria de Justiça solicitou informações ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí sobre a existência ou não de
procedimento para apuração de irregularidade no Pregão Eletrônico nº 04/2020 para aquisição de material gráfico do município de São João do
Piauí.
Ao responder, o TCE/PI informou que tramita na Corte de Contas o processo de denúncia com pedido de medida cautelar (protocolo TCE/PI
TC/008452/2020), ressaltando que o relator, em decisão monocrática, denegou, provisoriamente, a cautelar requerida na denúncia, e concedeu
prazo improrrogável para manifestação dos responsáveis.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação juntada e justificativas do Município de São João do Piauí que o procedimento
licitatório está sendo realizado dentro do disposto em norma vigente.
Primeiro, menciona-se que o procedimento utilizado pela municipalidade no Pregão Eletrônico nº 04/2020 é o Sistema de Registro de Preço,
conceituado pelo art. 2º, inciso I, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, como o "conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras".
Pois bem. Visa a municipalidade a aquisição de materiais gráficos para atendimento das necessidades de suas secretarias. Nos autos do
procedimento licitatório é possível verificar, de forma detalhada, a requisição de materiais da Secretaria Municipal de Administração (Solicitações
de Materiais/Serviços nº 00250/20), Secretaria Municipal de Saúde (Solicitações de Materiais/Serviços nº 00243/20), Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania (Solicitações de Materiais/Serviços nº 00248/20), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento
Básico, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Solicitações de Materiais/Serviços nº 00244/20), Secretaria Municipal de Educação (Solicitações de
Materiais/Serviços nº 00245/20), Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (Solicitações de Materiais/Serviços nº 00247/20) e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (Solicitações de Materiais/Serviços nº 00246/20).
Há cotação de preço praticado pela Administração Pública, e a partir disto foi elaborado planilha quantitativa e detalhada com os bens (e seus
respectivos preços) a serem adquiridos no decorrer no prazo de vigência da ata, que é de 12 (doze) meses.
O valor global da licitação R$ 2.321.910,80 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), é um valor
estimativo, resultado de uma avaliação de orçamento detalhado feito a partir das requisições acima destacadas.
Em que pese o valor orçado, que possui dotação orçamentária vista nos autos, "não está a Administração obrigada a contratar o bem ou serviço
registrado. A contratação somente ocorre se houver interesse do órgão/entidade (Licitações & Contratos Orientações e Jurisprudência do TCU. 4ª
ed. rev., ampl. e atualiz. Brasília, 2010. p. 243).
No mais, o procedimento licitatório cumpre, até aqui, os requisitos e mandamentos do art. 7º e seguintes do Decreto nº 7.892/2013.
Assim, o Pregão Eletrônico nº 004/2020 indica ocorrer dentro da normalidade legal vigente no ordenamento jurídico pátrio, cumprindo os
requisitos da Lei nº 8.666/1993 e do Decreto nº 7.892/2013. Assim, inexiste irregularidade a ser apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
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São João do Piauí, 5 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 001/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO instaurada, registrada sob o nº 127/2020 (SIMP 000598-310/2020), a partir do recebimento de
representação encaminhada pelo Sr. Morais de Sousa Siqueira, por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, onde relata suposto
superfaturamento do Contrato Administrativo nº 85/2020, firmado com a empresa SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME, em 03 de julho
de 2020, referente ao Processo Administrativo nº 024/2020 - PMLB (Convite nº 003/2020), tendo como objeto a ampliação do cemitério da zona
urbana do município de Lagoa do Barro do Piauí, no valor de R$ 261.205,80 (duzentos e sessenta e um mil e duzentos e cinco reais e oitenta
centavos);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato não é instrumento hábil para apuração das irregularidades apontadas, bem como apurar a práticas de
atos ilícitos e de improbidade administrativa resultante dos fatos apresentados;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 127/2020 (SIMP 000598-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização da seguinte diligência:
a) Expirado o prazo de resposta sem manifestação, notifique-se eletronicamente o Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI requisitando para que
este apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do Processo Administrativo nº 024/2020 - PMLB e Convite nº 003/2020s.
04 - Nomeio a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do
Ministério Público e ao Centro de Apoio de Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 5 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 002/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO instaurada, registrada sob o nº 129/2020 (SIMP 000597-310/2020), a partir do recebimento de
representação encaminhada pelo Sr. Morais de Sousa Siqueira, por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, onde relata suposto
superfaturamento do Contrato Administrativo nº 060/2020, firmado com CRISTIANE DIAS COELHO, esposa do Secretário Municipal de Esportes,
Cledson Ribeiro dos Santos, em 27 de abril de 2020, tendo como objeto a locação de tendas por um período de 60 (sessenta) dias, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
CONSIDERANDO a afirmação do representante que, em consulta na fábrica em que foram produzidas as tendas, o valor unitário à vista seria de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sendo as duas tendas no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), corresponderia a uma
quantia bem abaixo do contrato firmado para locação das tendas por um período de apenas 60 (sessenta) dias;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato não é instrumento hábil para apuração das irregularidades apontadas, bem como apurar a práticas de
atos ilícitos e de improbidade administrativa resultante dos fatos apresentados;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 129/2020 (SIMP 000597-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização da seguinte diligência:
a) Expirado o prazo de resposta sem manifestação, notifique-se eletronicamente o Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI requisitando a
apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do processo administrativo que culminou no Contrato Administrativo nº 060/2020, de
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27 de abril de 2020, assim como justifique a contratação ter sido firmada com Cristiane Dias Coelho, esposa do Secretário Municipal de Esportes,
Cledson Ribeiro dos Santos.
04 - Nomeio a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do
Ministério Público e ao Centro de Apoio de Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 5 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 003/2021
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE POÇO ARTESIANO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP; e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 043/2020 (SIMP 000294-310/2020), visando acompanhar
e apurar o regular abastecimento de água no loteamento Minha Casa Minha Vida que fica próximo a PI-465, Município de Campo Alegre do
Fidalgo;
CONSIDERANDO a informação da Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo de que, apesar ter realizado a solicitação da referida ligação
de energia elétrica em poço artesiando, "a empresa EQUATORIAL NÃO REALIZOU A LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO
TUBULAR EM QUESTÃO, informando, inclusive, que não há previsão, alegando a existência de fila de espera";
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento acerca da situação acima descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 043/2020 (SIMP 000294-310/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à 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;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Cumpra-se com a determinação constante no despacho já proferido (ID. 32017329).
Após, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 5 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 004/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO instaurada, registrada sob o nº 115/2020 (SIMP 000511-310/2020), a partir de denúncia encaminhada a
esta Promotoria de Justiça pelo Centro de Apoio Operacional da Educação e da Cidadania, ofertada por Luciano de Oliveira Marques, via e-mail
institucional, relatando irregularidades nos valores dos vencimentos base dos professores do município de Pedro Laurentino/PI no ano de 2018;
CONSIDERANDO o contido na referida a denúncia, mencionando que o valor pago aos professores contratados está abaixo do piso salarial do
magistério;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato não é instrumento hábil para apuração das irregularidades apontadas, bem como apurar a práticas de
atos ilícitos e de improbidade administrativa resultante dos fatos apresentados;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 115/2020 (SIMP 000511-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização da seguinte diligência:
a) Expirado o prazo de resposta sem manifestação, notifique-se eletronicamente o Município de Pedro Laurentino requisitando a apresentação de
informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o efetivo cumprimento da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e se o pagamento realizado
aos professores contratados nos anos de 2018 e seguintes foram em conformidade com o piso salaria nacional do magistério.
04 - Nomeio a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do
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Ministério Público e ao Centro de Apoio de Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 5 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 195/2020
SIMP 000908-310/2020
Objeto: AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DESCOBERTA, EM LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após e atendimento realizado pelo Whatsapp em que o noticiante Moraes de Sousa Siqueira relata a
ausência de energia elétrica na localidade Nova Descoberta, no Município de Lagoa do Barro do Piauí, em razão de problemas no transformador.
Esta Promotoria de Justiça entrou em contato, por telefone, com a empresa Equatorial a qual informou que já estaria dando efetividade a solução
do problema.
Em ato contínuo, o próprio noticiante comunicou que o transformador foi substituído e a energia restabelecida na localidade, conforme documento
em ID. 32072056.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se pelas informações prestadas pelo noticiante que o problema foi solucionado, em razão da troca do transformador.
Assim, a energia elétrica foi restabelecida na localidade.
Em razão da resolutividade extrajudicial do problema, torna-se desnecessário o trâmite deste procedimento. Logo, o arquivamento é medida que
se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se a Coordenação do PROCON.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 135/2020
SIMP 000649-310/2020
Objeto: INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA PELA
EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de reclamação encaminhada, via aplicativo de mensagem WhatsApp, a esta
Promotoria de Justiça pelo Sr. Evaldo Sousa Carvalho, em nome da pessoa jurídica EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA, relatando o
indeferimento de religação e transferência de titularidade do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da Rua Getúlio Vargas 928. A,
centro, São João do Piauí/PI, pela empresa Equatorial Energia.
Segundo o relato, embora a empresa fornecedora de energia elétrica tenha indeferido o pedido sob a argumentação da existência de débitos
vencidos tanto no CNPJ solicitante como na unidade consumidora, afirma o consumidor que não existe débito no CNPJ da empresa, estando
todas as contas pagas.os e vinte e um mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos).
Oficiada a empresa Equatorial, esta apresentou resposta informando que o noticiante não apresentou toda a documentação necessária para que
fosse disponibilizada a transferência.
Notificado, o noticiante informou a solução do problema com a troca do medidor, bem como da titularidade da conta de energia.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação juntada que o problema apresentado pelo noticiante foi resolvido, manifestando o
noticiante não possuir mais qualquer problema a ser solucionado pela Promotoria de Justiça.
Diante da resolutividade extrajudicial do problema apresentado, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, a Coordenação do PROCON.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 135/2020
SIMP 000649-310/2020
Objeto: INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA PELA
EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de reclamação encaminhada, via aplicativo de mensagem WhatsApp, a esta
Promotoria de Justiça pelo Sr. Evaldo Sousa Carvalho, em nome da pessoa jurídica EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA, relatando o
indeferimento de religação e transferência de titularidade do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da Rua Getúlio Vargas 928. A,
centro, São João do Piauí/PI, pela empresa Equatorial Energia.
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Segundo o relato, embora a empresa fornecedora de energia elétrica tenha indeferido o pedido sob a argumentação da existência de débitos
vencidos tanto no CNPJ solicitante como na unidade consumidora, afirma o consumidor que não existe débito no CNPJ da empresa, estando
todas as contas pagas.os e vinte e um mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos).
Oficiada a empresa Equatorial, esta apresentou resposta informando que o noticiante não apresentou toda a documentação necessária para que
fosse disponibilizada a transferência.
Notificado, o noticiante informou a solução do problema com a troca do medidor, bem como da titularidade da conta de energia.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da documentação juntada que o problema apresentado pelo noticiante foi resolvido, manifestando o
noticiante não possuir mais qualquer problema a ser solucionado pela Promotoria de Justiça.
Diante da resolutividade extrajudicial do problema apresentado, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, a Coordenação do PROCON.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 192/2020
SIMP 000901-310/2020
Objeto: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após solicitação feita pela Sra. M. M. S., através do e-mail institucional, para realização de exame de
DNA para aferir a paternidade de seu filho.
Notificada para apresentar a documentação necessária para se deflagrar procedimento para apuração dos fatos apresentados, esta deixou
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Dada a oportunidade para a noticiante apresentar a documentação, verificou-se a ausência de interesse, uma vez que deixou transcorrer o prazo
sem qualquer manifestação.
Ausente a documentação necessária para deflagração de procedimento específico, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, parte final, da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 192/2020
SIMP 000901-310/2020
Objeto: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após solicitação feita pela Sra. M. M. S., através do e-mail institucional, para realização de exame de
DNA para aferir a paternidade de seu filho.
Notificada para apresentar a documentação necessária para se deflagrar procedimento para apuração dos fatos apresentados, esta deixou
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Dada a oportunidade para a noticiante apresentar a documentação, verificou-se a ausência de interesse, uma vez que deixou transcorrer o prazo
sem qualquer manifestação.
Ausente a documentação necessária para deflagração de procedimento específico, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, parte final, da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 025/2020
SIMP 000726-310/2020
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Objeto: APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Investigado: GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ E ALMIR OLIVEIRA ALENCAR
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração de conduta improba da Prefeita Municipal
de Capitão Gervásio Oliveira e do Secretário de Administração e Finanças - Sr. Almir Oliveira
Alencar, sobre a negativa de emissão de guia de recolhimento de tributos.
Constatou-se através do conhecimento do Mandado de Segurança nº 0801260-26.2019.8.18.0135, impetrado pelo BANCO BRADESCO S.A. em
face do MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA, a recusa da municipalidade na emissão de guias de recolhimento dos tributos ITBI e
IPTU de propriedade situada no referido município.
Assim, verificou-se que a não emissão da guias do recolhimento dos tributos na situação posta evidenciam negligência no recolhimento de
tributos, assim como o retardamento ou não realização de ato de ofício no favorecimento do devedor fiduciário, o Sr. Almir de Oliveira Alencar,
configurando ato de improbidadeadministrativa.
Em razão disso, foi promovida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080001254.2021.8.18.01355 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Encaminhe-se cópia integral deste procedimento à Procuradoria Geral de Justiça para conhecimento e adoção das medidas que entender
cabíveis na órbita criminal;
6) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 7 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 017/2020
SIMP 000223-310/2020
Objeto: PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para acompanhar averiguação de paternidade em favor da criança J. R.
Inicialmente, foi realizada, sob a supervisão desta Promotoria de Justiça, coleta de material genético para realização de exame de DNA pelo
LACEN, em virtude de convênio firmado como o Ministério Público do Estado do Piauí.
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ encaminhou laudo de exame de DNA lacrado. Designada
audiência nesta Promotoria de Justiça, em 17/12/2019, foi realizada abertura e leitura do exame de DNA, o qual foi constatada o resultado
positivo do pai investigado.
Através de tratativas, na mesma audiência, os pais celebraram acordo com o reconhecimento espontâneo da paternidade, fixação de alimentos,
guarda e direito de visitas.
Em seguida, foi promovido pedido para homologar o acordo judicialmente.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Realizado o exame de DNA, sendo constatada a paternidade do pai investigado. Satisfeita, ainda, a prestação dentro do presente procedimento
administrativo com a celebração de avença entre os pais da criança acima mencionada, a respeito do reconhecimento da paternidade, fixação de
alimentos, guarda e direito de visitas, cujos termos encontram-se insertos no presente procedimento. Também foi promovido a pedido judicial
para homologar o acordo celebrado.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, por e-mail.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de janeiro de 2021.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 127/2019
SIMP 00846-310/2019
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA CRIANÇA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada, após conversão da Notícia de Fato nº 129/2019, visando acompanhar a situação
de vulnerabilidade da criança P. H. M., em razão do comportamento de sua genitora, conforme relatório do Conselho Tutelar de São João do
Piauí.
Solicitado informações, o CRAS de São João do Piauí informou que, apesar da morte da avó, a criança continua sob os cuidados da tia e do avô.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa do relatório do CRAS de São João do Piauí, a criança em acompanhamento encontra-se sob o cuidado de familiares, da tia
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e do avô, recebendo assistência alimentar, de moradia e afetiva, mesmo após a morte da avó (ID. 31867325).
Seus cuidadores afirmaram a vontade de continuar cuidando da criança, não apontando o relatório do órgão situação de vulnerabilidade em que
a criança esteja passando no momento.
Portanto, verifica-se a perda do objeto do presente procedimento, pelo fato de não se encontrar mais a criança em situação de vulnerabilidade, já
que está sob os cuidados da tia e do avô, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da perda de seu objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ..
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de janeiro de 2021.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI14917
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, com fundamento no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o princípio da economicidade prevê a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, consoante art.70 da
Carta Maior;
CONSIDERANDO que a Lei n° 8.666/1993 (Lei de licitações), em seu art.3º, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de Luís Correia-PI que:
# SUSPENDA a execução de qualquer Contrato de dispensa de licitação referente a limpeza pública, coleta de resíduos e/ou qualquer
expediente já contemplados pelo Contrato de Concorrência nº 2017.03.13.001 e seus aditivos.
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada no Diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e aos respectivos destinatários.
REALIZE-SE a juntada de cópia desta recomendação a Notícia de Fato nº 01/2021 - SIMP 000001-197/2021.
Luís Correia, 06 de janeiro de 2021
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça

3.6. 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14920
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 001903-054/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato registrada após o membro do Ministério Público, na audiência realizada nos autos de nº 0802375-21.2019.8.18.0123,
verificar o possível fato criminoso de lesão corporal leve, supostamente praticado por Luciana Veras Fontenele contra Maria Clarice Venancio de
Sousa. 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 no
termo de renúncia à representação criminal conforme deflui do ofício de nº 001/2020 oriundo da Central de Termos Circunstanciados de
Ocorrência (fls. 28). 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, 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; (Reda- ção alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada determino:
I- Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publica- ção no diário do Ministério Público;
II- Comunique-se o Conselho Superior do MPPI;
III- Assim, a presente notícia de fato será arquivada neste órgão, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais, tendo como
fundamento o artigo 5º, da Resolução 174 do CNMP.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba/PI, 20 de janeiro de 2020.
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EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
Notícia de fato
SIMP: 002523-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB após serem encaminhadas a esta Promotoria de Justiça cópias do processo administrativo
Nº º 92020.000930/2020-11 instaurado no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), bem
como do TCO Nº 1880713200523033000 lavrado pela PRF, comunicando que COMAF INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS LTDA ME e
RAIMUNDO SANTANA DE MESQUITA, qualificados nos autos, praticaram, respectivamente, a conduta descrita art. 46 da Lei 9.605/98 e no
parágrafo único do citado artigo , infrações penais de menor potencial ofensivo, contra a FAUNA BRASILEIRA, no dia 23/05/2020, por volta das
03h30min, no KM33 da BR343, nesta cidade.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127/129 da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já foi judicializado, resultando na instauração do processo nº
0804606-84.2020.8.18.0123 conforme consulta no sistema https://tjpi.pje.jus.br/1g/login.seam.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade judicial, ocasião que foi instaurado o processo supracitado, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial,
por perda de seu objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 14 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 001902-054/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato, registrada na 7ª PJ/PHB, em decorrência de fatos apresentados na audiência de custódia realizada por este
Representante ministerial, apresentando fato criminoso de lesão corporal supostamente praticado por um Policial Militar que efetuou a prisão de
Francisco Ezequias Alves da Silva.
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, verifico que o fato narrado no presente procedimento já está sendo objeto de apuração pela 9ª Promotoria de Justiça de
Teresina que possui atribuição para atuar em feitos relativos a crimes militares, conforme se vê nos ofícios acostados em folhas 83 e 86 dos
autos.
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 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:
I- Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
II- Comunique-se o Conselho Superior do MPPI;
III- Assim, a presente notícia de fato será arquivada neste órgão, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais, tendo como
fundamento o artigo 5º, da Resolução 174 do CNMP.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 06 de março de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI14924
PORTARIA 93/2020
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 esta Promotoria de Justiça recebido notícia de fato, oriunda da Ouvidoria do Município de Pedro II, que veiculou informação
sobre a existência de barramento ao curso do Rio dos Matos, na altura da comunidade Olho D'Água do Meio;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a situação relatada, para acompanhar as medidas a serem adotadas pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente;
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;
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AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 56/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino seja renovado o expediente encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 94/2020
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 os termos de representação protocolada pelo vereador Chico Osmar, por meio do qual relatou indícios de fraude na Tomada
de Preços nº 16/2019, licitação levada a efeito pelo Município de Pedro II, que teve por objeto obra de reforma do Hospital Josefina Getirana
Netta, que resultou na contratação da CONSTRUTORA VERÇOSA LTDA.
CONSIDERANDO a necessidade de investigar o procedimento licitatório em referência, especialmente verificar a possível ausência de
capacidade técnica e operacional da empresa, bem como eventual capital social incompatível e endereço declarado inexistente;
CONSIDERANDO a necessidade de colher informações para a elucidação do fato em
apuração;
R E S O L V E:
INSTAURAR o presente Inquérito Civil Público;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil Público sob o nº 36/2020, com o devido tombamento;
Como providência inicial, diligencie-se o quanto determinado no despacho de conversão. Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 95/2020
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 os termos de Notícia de Fato encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, por meio da qual denunciante anônimo informara que a
Prefeitura Municipal de Milton Brandão teria contratado a banda "Mastruz com Leite", para apresentação durantes os festejos da Cidade, em 17
de julho último, no valor de R$ 50.000,00;
CONSIDERANDO que a apresentação musical não ocorreu, em face da suspensão de eventos e reuniões públicas e aglomerações, em
decorrência da atual situação de pandemia, mas atento ao fato de que houve pagamento antecipado de parte do valor avençado (R$ 27.500,00)
à empresa Josimar de Sá Sanches Lima (Mandacaru - inscrita no CNMP nº. 10.267.724/0001-50);
CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a regularidade do procedimento licitatório e a devolução do valor pago ou posterior apresentação
do conjunto musical, bem assim eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa que tenha provocado enriquecimento ilícito,
dano ao erário ou violação dos princípios administrativos, na forma do art. 9º, 10 e 11 da Lei Nº 8.429/1992;
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 37/2020, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino seja requisitado, ao Município de Milton Brandão, informações sobre a apresentação musical ou a devolução
do valor pago, em janeiro de 2021.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 96/2020
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 a iniciativa desta Promotoria de Justiça voltada à análise da legalidade da atual contratação de assessoria jurídica pela
Câmara do Município de Lagoa de São Francisco, sob o ponto de vista das disposições constitucionais e Lei de Licitações bem assim real
atendimento ao interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de avaliar tal contratação sob o enfoque da Lei de Licitações e da Lei Nº 8.429/1992, a fim de se perscrutar
eventual incursão em ato de improbidade administrativa, na forma dos artigos 9º, 10 e 11, bem assim promover as medidas administrativas e
judiciais que estejam a cargo desta unidade, para o soerguimento do patrimônio público material e imaterial eventualmente solapado;
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 38/2020, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino seja cerificado nos autos o número dos demais procedimentos que tratam sobre a mesma matéria,
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relativamente aos Municípios de Domingos Mourão, Pedro II e Milton Brandão, para análise conjunta.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 97/2020
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 "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e intenções de ordem fisica, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 30,J, da Lei n°6938/81);
CONSIDERANDO os termos da representação protocolada perante a Ouvidoria MPPI, por meio da qual o reclamante, cuja identificação não fora
revelada a esta unidade, informara a existência de especulação imobiliária na região conhecida como Mirante 360º, com desmatamentos e
parcelamento irregular do solo urbano, situação que estaria repercutindo negativamente sobre a saúde do Rio dos Matos e do Rio Corrente,
valendo anotar que a região integra a Área de Proteção da Serra da Ibiapaba (APA);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3°, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados".
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a situação relatada, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria de Justiça,
especialmente impulsionar que as autoridades ambientais promovam a identificação e autuação de possíveis infratores e encaminhem a esta
unidade ministerial relatório sobre eventuais danos e as medidas a serem tomadas à recuperação do patrimônio ocasionalmente atingido;
R E S O L V E:
INSTAURAR, o presente Inquérito Civil Público;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil Público sob o nº 39/2020, com o devido tombamento;
conversão.
Como diligência inicial, determino o cumprimento do quanto indicado no despacho de
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 98/2020
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 solicitação protocolada pela Fundação Santa Ângela, por meio da qual requereu manifestação favorável deste
órgão à alienação de imóveis de seu patrimônio, para que os valores apurados possam ser utilizados no pagamento de passivo trabalhista,
consoante documentos autuados à nº NF 98/2020 (SIMP 0000362-182/2020);
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o processe de alienação dos bens indicados pela requerente e a quitação do passivo;
CONSIDERANDO a atribuição ministerial constante do art. 66 do Código Civil;
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 57/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino que a assessoria verifique se dos autos constam documentos acerca do passivo trabalhista.
Também, seja solicitada à Fundação informação sobre se o pagamento será feito
perante a Justiça do Trabalho ou extrajudicialmente.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 99/2020
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 os termos de representação protocolada perante esta Promotoria pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do
Município de Milton Brandão, por meio da qual noticiou ter o gestor apresentado projeto de lei destinado à criação de vagas de provimento efetivo
para o cargo de professor, ao tempo em que o ente público encontrava-se com o limite de gasto com pessoal extrapolado, segundo notificação do
TCE-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a compatibilidade e necessidade da criação de novas vagas de provimento efetivo, à vista da
corriqueira violação do índice de despesa de pessoal (2017-2019) e por se encontrar o gestor notificado pelo TCE sobre a necessidade de ajustar
as despesas aos limites legais, segundo os termos da representação formulada pela aludida agremiação classista e consoante se observa dos
relatórios de gestão fiscal, bem assim a verificação de eventual responsabilidade do gestor sob o enfoque da LIA (art. 10 e art. 11);
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;
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R E S O L V E:
INSTAURAR, o presente Inquérito Civil Público;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil Público sob o nº 40/2020, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, certifique-se a Secretaria sobre ter o Sindicato dos Servidores Públicos, quando de reunião realizada na sede desta
unidade, ficado de apresentar documentos e informações.
Também, determino que a assessoria indique quantos cargos de professor foram criados, analisando o anexo constante da lei recentemente
remetida pela Câmara e o anexo constante da lei que criou as vagas quando da execução do certame, a fim de confirmar a criação de apenas
três vagas.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 100/2020
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 representação encaminhada a esta Promotoria através da Ouvidoria do MPPI, por meio da qual denunciante anônimo relatou
a ausência de médico no atendimento do ESF Vila Kolping, situada em Pedro II, na manhã de primeiro de abril último;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça constatou a corriqueira situação de postos de saúde desfalcados de atendimento médico;
CONSIDERANDO ter este órgão verificado, após a análise do contrato que a gestão assinou com o Dr. Nelson Nogueira, médico com
atendimento junto à ESF da Vila Kolping, que o referido instrumento negocial não continha determinação de carga horária a ser cumprida pelo
profissional, também não se remetendo cópia de sua publicação;
CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a existência de tal irregularidade nos contratos assinados com os demais médicos e profissionais
da saúde contratados para o trabalho junto às ESFs, bem assim os mecanismos de aferição da frequência ao serviço;
CONSIDERANDO a necessidade de se aquilatar a eventual incidência da gestora da saúde em Pedro II em ato de improbidade administrativa,
segundo os termos do art. 10 e 11 da LIA.
R E S O L V E:
INSTAURAR, o presente Inquérito Civil Público;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil Público sob o nº 41/2020, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino sejam cumpridas as diligências constantes do despacho de conversão.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 101/2020
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 representação encaminhada a esta Promotoria de Justiça por Bruno Laécio Pinto de Castro, advogado, inscrito
na OAB PI nº 16.873, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 794, Piripiri - PI, que originou o protocolo da NF nº 50/2020, por meio da qual
solicita providências ministeriais junto ao Município de Pedro II, a fim de o ente público referido apresente (a) programa permanente de controle
de zoonoses, por meio da castração (esterilização) cirúrgica de cães e gatos de rua e daqueles que pertencem à população carente, além da
identificação através da microchipagem, na forma do art. 1º, da lei federal nº 13.4266, de 30 de março de 2017; (b) não pratique eutanásia nos
animais com laishmaniose; (c) promova o imediato recolhimento, acolhimento provisório, tratamento e adoção de cães e gatos doentes e/ ou
abandonados nas vias públicas e da população de baixa renda, conforme prescreve o Código de Trânsito e a Portaria nº 1.1388/2014 do
Ministério da Saúde; (d) promova a construção do Centro de Acolhimento Provisório de Animais em Situação de Risco (CETAPAS), com
equipamentos para exames, sala de castração e espaço para o animal ficar provisoriamente; (e) promova campanhas de adoção responsável e
educativas de noções de ética sobre a posse responsável de animais domésticos (art. 3º da lei nº 13.426/2017); (f) crie um canal de denúncias
para que seja feita a fiscalização e punição daqueles que causam maus-tratos aos animais; (g) realize ações de combate ao mosquito
transmissor da leishmaniose visceral; (h) crie lei que proba as pessoas de criarem seus animais preso em espaços pequenos, acorrentados e/ou
soltos nas ruas;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar as questões abordadas pelo noticiante e sua pertinência, para a tomada de posição por esta
instituição;
CONSIDERANDO o interesse público subjacente às questões suscitadas;
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 58/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino seja mantido contato telefônico com o CAODS sobre a solicitação de apoio.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 102/2020
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 que o Estatuto do Idoso prevê que nenhum idoso será vítima de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. (art. 4º da Lei 10.741/03)
CONSIDERANDO a notícia de fato aqui registrada por Hildete Teixeira Costa, residente na Rua Francisco de Assis, nº 260, São Francisco, nesta
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Cidade, que relatou encontrar-se a genitora em situação de negligência, afirmando que a idosa não estaria recebendo cuidados adequados na
residência onde mora, em companhia de sobrinha;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a situação de negligência relatada, para a tomada de possíveis providências a cargo desta unidade;
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 59/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino sejam renovados os termos de expediente
encaminhado ao CREAS do Município de Pedro II, para a apresentação de relatório sobre a verificação e atendimento da idosa em referência, no
âmbito da Proteção Social.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 103/2020
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 representação encaminhada a este órgão por Ronaldo Pinheiro, solicitando a intervenção ministerial para que o
Município de Pedro II viabilize a execução de obras públicas a serem realizadas pelo Estado do Piauí (Secretaria de Agricultura Familiar do
Estado - SAF), quais sejam: a) pavimentação em paralelepípedo na comunidade Pequis;
b) estrada vicinal que ligará a PI 216 aos povoados Bananeira dos Cazuza e Santo Antônio dos Pinheiro.
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação relatada e as razões invocadas pela gestão municipal pera a não assinatura dos
termos de fomento e apresentação da documentação necessária;
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 60/2020, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino seja designada teleaudiência com a secretaria da pasta estadual correlata ao assunto aqui apresentado e com
o secretário de administração municipal,
a fim de verificar as pendências existentes à execução das obras.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 14 de Dezembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.8. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14925
NOTÍCIA DE FATO Nº 000338-062/2020
ASSUNTO: * (5804) Investigação de Paternidade (Lei 10406/02 - 1.601, 1.606 e 1.615) -> Relações de Parentesco -> Família -> DIREITO
CIVIL NOTICIANTE: CONSELHO TUTELAR DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato registrada com base em comunicado do Conselho Tutelar do município de Nossa Senhora de Nazaré, noticiando que
o Sr. Zé Neto Silva é apontado pela Sra. Jaqueline Ernesto Costa como suposto pai da criança Ana Beatriz Ernesto Costa, sendo que o mesmo
nega-se a realizar o exame de DNA. Noticia ainda, que a Sra. Jaqueline Ernesto Costa aponta o Sr. Genival José da Silva como suposto pai da
criança João Miguel Ernesto Costa e este, nega a paternidade e a realização do exame de DNA.
Como providência inicial, determinou-se através do Despacho de ID 31925054: 1) Expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Nossa Senhora de
Nazaré-PI, orientando que os conselheiros procurem a Defensoria Pública da comarca de Campo Maior, junto com mãe das crianças, Sra.
Jaqueline Ernesto Costa, para ingressar com Ação de Investigação de Paternidade combinada com Alimentos e, na oportunidade, já apresentar a
seguinte documentação: a) Comprovante de residência da genitora das crianças, bem como cópias de seus documentos pessoais (RG e CPF); b)
Registro de nascimento do(s) filho (s) (apenas com o nome da mãe); c) Nome, endereço, profissão, estado civil CPF e RG do investigado
(suposto pai); d) Provas materiais de que o investigado é pai do(s) referido(s) filho(s) (fotos, cartas, recibos, cartões, bilhetes etc.); e) número de
conta bancária pra depósito; f) Nome, endereço, profissão e estado civil de 03 testemunhas (não pode ser da família).
Em cumprimento a diligência supramencionada, expediu-se o Ofício nº 1932/2020 (ID 32133359) ao Conselho Tutelar de Nossa Senhora de
Nazaré-PI, via e-mail, onde consta a seguinte orientação: Que os Conselheiros procurem a Defensoria Pública da comarca de Campo Maior,
junto com mãe das crianças, Sra. Jaqueline Ernesto Costa, para ingressar com Ação de Investigação de Paternidade combinada com Alimentos
e, na oportunidade, já apresentar a seguinte documentação: a) Comprovante de residência da genitora das crianças, bem como cópias de seus
documentos pessoais (RG e CPF); b) Registro de nascimento do(s) filho (s) (apenas com o nome da mãe); c) Nome, endereço, profissão, estado
civil CPF e RG do investigado (suposto pai); d) Provas materiais de que o investigado é pai do(s) referido(s) filho(s) (fotos, cartas, recibos,
cartões, bilhetes etc.); e) número de conta bancária pra depósito; f) Nome, endereço, profissão e estado civil de 03 testemunhas (não pode ser da
família).
Vieramos autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passa-se a decidir.
Considerando que é dever constitucional do Estado oferecer assistên- cia jurídica gratuita aos que não disponham de meios para contratação de
advogado, tendo sido a Defensoria Pública eleita, pela Carta Magna, como o único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa
competência.
Considerando que todas as orientações para a solução do caso fora en- viada através de ofício o Conselho Tutelar de Nossa Senhora de Nazaré,
depreende-se que não há necessidade de que nenhuma outra medida seja observada por esta unidade ministerial, res- saltando que eventual
fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento
Administrativo.
Desta feita, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça signatário, RESOLVE: PROMOVER O ARQUIVAMENTO
da pre- sente Notícia de Fato, com base no art. 4º, I da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao reclamante, através de ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de (10) dez dias,
devendo a comunica- ção ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 4º,
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§§ 1º e 3º, da Resolução n.º 174/2017, de 04/07/2017, do Conse- lho Nacional do Ministério Público.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do
Conselho Nacional do Minis- tério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 17/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 26 de novembro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.9. 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14927
SIMP N°. 001123-369/2019
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Atendimento a Sra. Tatiane Silva Sousa que veio informar que os idosos Maria Lúcia Alves Bezerra e o Sr. Sebastião, juntamente
com o menor I. S. A., estariam sofrendo violência física e psicológica do Sr. Jorge Bizerra.
O feito foi desmembrado e enviado para a 3', 4' e 7' Promotorias de Justiça de Parnaiba (PI). Em relação à 3ª PJ, sabe-se que o fato já é de
conhecimento dela em relação ao menor de iniciais I. S. A., tendo já sido o feito judicializado sob o N°. 0802404-56.2019.8.18.0031, em que se
pede o afastamento do genitor em relação ao menor.
Ante ao exposto, determino o arquivamento do feito com fulcro no artigo 4, inciso I da Resolução N°. 174 do CNMP.
Comunicação as partes. Ao CAODIJ e publicação no DOEMPPI.
Certidões necessárias e arquivamento.
Parnaíba (PI), 13 de janeiro de 2019.
RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE
Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria

3.10. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14928
Procedimento Preparatório n.º 37/2020
SIMP n.º 000514-174/2019
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 134/2019 e posteriormente convertida em Procedimento
Preparatório n.º 37/2020, por meio da Portaria n.º 141/2020 (ID n.º 31820453), com a finalidade de investigar má prestação de serviço da
empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
O presente procedimento originou-se a partir de ficha de atendimento acostada as fls. 04 e 06, subscritas, respectivamente, por Ivon de Sousa
Passos e Lázaro da Silva Bezerra, relatando a negativa da Equatorial em realizar ligação de energia na residência de seus pais, pessoas idosas.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, por meio do ofício n.º 658/2019 (fl. 13), solicitou-se informações a
Equatorial quanto aos fatos trazidos pelos requerentes. Em resposta, a requerida encaminhou manifestação devidamente juntada as fls. 18/34.
Posteriormente, oficiou-se novamente a requerida para que apresentasse o projeto de expansão mencionado da manifestação anteriormente
encaminhada, com resposta da requeria acostada as fls. 63/81.
Despacho exarado no ID n.º 31638426, determinando a notificação dos requerentes para que informassem sobre a resolutividade, ou não, dos
fatos inicialmente relatados.
Em 11 de agosto de 2020 os requeridos compareceram na sede da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, restando constatado que apenas o
caso de Ivon de Sousa Passos encontra-se solucionado.
Sucessivamente, oficiou-se a requerida para apresentar manifestação sobre a não resolutividade do problema relatado pelo requerido, Lázaro da
Silva Bezerra. Resposta acostada ao IDs n.º 31976681 e n.º 32026050.
Autos encaminhados ao Oficial de Diligências desta Promotoria de Justiça para realização de inspeção in loco, com vias a verificar se houve a
instalação dos postes no endereço do requerido Lázaro.
Certidão de ID n.º 32251790 certificado o decurso do prazo do presente procedimento.
Síntese do essencial.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do procedimento em epígrafe expirou, conforme certidão de ID n.º 32251790, bem como a
imprescindibilidade de realização de outros atos, DETERMINO, com arrimo no art. 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, do CNMP, de 17 de outubro de
2007, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste Procedimento Preparatório por mais 90 (noventa) dias.
Comunique-se, via ofício, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da presente decisão.
Após, aguarde-se a certidão de cumprimento do despacho de ID n.º 32061676.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 34/2020
SIMP n.º 000485-174/2020
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 130/2019 e posteriormente convertida em Procedimento
Preparatório n.º 34/2020, por meio da Portaria n.º 138/2020 (ID n.º 31814489), com a finalidade de verificar as providências a serem adotadas
pelo município de São João da Fronteira na execução do débito imputado ao Sr. Antônio Carlos de Lima Feitoza, nos autos do Processo
TC/024034/2017, Acórdão n.º 258/2018.
O presente procedimento originou-se a partir do ofício n.º 2467/2020, de lavra do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE), que encaminhou
o título executivo acima descrito para a adoção de providências por este órgão ministerial (fls. 04/11).
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, por meio do ofício n.º 639/2019 (fl. 19), solicitou-se informações ao
município de São João da Fronteira quanto à execução do débito imputado a Antônio Carlos de Lima Feitosa.
Atendendo a solicitação ministerial, por meio do ofício n.º 002/2020 (fls. 21/22), o município informou que o TCE concedeu prazo de 60 (sessenta)
dias para a adoção das providências pertinentes para reaver o crédito aos cofres públicos.
Posteriormente, decorrido o prazo acima assinalado, o Ministério Público, por meio do ofício n.º 1232/2020 (ID n.º 32136737), solicitou
informações atualizadas quanto as providências adotadas.
Em resposta, o município solicitou concessão de 10 (dez) dias de prazo para o ajuizamento da ação respectiva (ID n.º 32163248).
Por meio do despacho de ID n.º 32170575, houve a concessão do pleito requerido pelo município, que encontra-se dentro do prazo.
Certidão de ID n.º 32214084 certificado o decurso do prazo do presente procedimento.
Síntese do essencial.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do procedimento em epígrafe expirou, conforme certidão de ID n.º 32214084, bem como a
imprescindibilidade de realização de outros atos, DETERMINO, com arrimo no art. 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, do CNMP, de 17 de outubro de
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2007, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste Procedimento Preparatório por mais 90 (noventa) dias.
Comunique-se, via ofício, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro Operacional de Combate à Corrupção do
Patrimônio Público (CACOP) acerca da presente decisão.
Após, aguarde-se os autos em cartório o fim do prazo concedido ao município.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS-PI14929
PORTARIA N° 01/2020
Objeto: Realização de Correição Ordinária Anual (correição interna) na Promotoria de Justiça de Padre Marcos/PI, conforme determinação
contida no artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Padre Marcos/PI, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93, Lei Federal n.º 8625/93 e com fulcro no disposto no artigo 129, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3° da Resolução CNMP nº 23, a instauração e a
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;
CONSIDERANDO a existência de notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação
na Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI;
CONSIDERANDO o artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe: "Os Promotores de Justiça deverão
realizar anualmente correição interna na Promotoria de Justiça na qual estejam oficiando, preenchendo os relatórios e planilhas correspondentes.
"
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGJ/PI nº 4007/2019, de 13 de dezembro de 2019, que designou a signatária para responder pela
Promotoria de Justiça de Padre Marcos/PI sem prejuízo de suas funções perante a Promotoria de Justiça de Jaicós, de sua titularidade;
CONSIDERANDO que o Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017 em seu art. 5º, §2º verbaliza que: "A correição interna
deverá ser realizada em fevereiro de cada ano", esta Promotora de Justiça justifica a realização da correição interna anual no mês de janeiro de
2021 em virtude de, em 17.12.2020, haver expedido o Ofício nº 204/2020-PJPM-MPPI à Procuradora-Geral do Ministério Público, solicitando a
revogação da Portaria de Substituição nº 4007/2019, que designou esta signatária para respondência da Promotoria de Padre Marcos, a partir de
1º de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO, por fim, que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando ao seu aperfeiçoamento;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 08 de janeiro de 2021, às 08h30min, na Sala da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, localizada no Fórum da
Comarca de Padre Marcos-PI, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na referida Promotoria de Justiça, que
compreenderá o período de 08 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Karine Araruna Xavier e serão assessorados pela Assessora de
Promotoria de Justiça, Luana Sousa Sobrinho.
Art. 3º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária será fixada no átrio da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI a informação clara e
destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, colhendo o
relatório dos atos praticados;
II - adotar todas as medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificar todas as notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação na
Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, elaborando relação contendo o número destes, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, o qual deverá constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI
durante a correição.
Art. 6º. Cópia do relatório conclusivo, instruída com cópia da relação à que se refere o art. 5º, III, será enviada à Procuradora-Geral de Justiça e
ao Corregedor Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devidamente preenchidos, serão enviados ao Corregedor-Geral do Ministério Público e
à Procuradora-Geral de Justiça.
Art. 8º. A presente Correição Ordinária Anual será cientificada à Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Dra. CARMELINA MARIA MENDES
DE MOURA e ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. LUIZ FRANCISCO RIBEIRO, bem como será expedido Edital de
publicidade da realização dos trabalhos correcionais da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Padre Marcos/PI, 07 de janeiro de 2021.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)

4. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

4.1. EXTRATO ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA14914
REFERÊNCIA: Quarto AditivoTermo de Cooperação Técnica nº 44/2016.
PARTES:
Ministério Público do Estado do Piauí- Procuradoria Geral de Justiça/ CNPJ nº05.805.924/00001-89;
Município deCoronel José Dias-PI/ CNPJ41.522.160/0001-88.
REPRESENTANTES:
Carmelina Maria Mendes de Moura/Manoel OliveiraGalvão .
OBJETO: Alteração do Acordo de Cooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade de contínua melhoria técnica dos serviços oferecidos
pela Procuradoria de Justiça à população.
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VIGÊNCIA:prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de01 de janeiro de 2021a31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA:25 de novembro de 2020.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0014.0004601/2020-12.

4.2. EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA14926
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 27/2020.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
/C.N.P.J. N° 41.263.856/0001-37.
REPRESENTANTES: CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA - PGJ ERISVALDO MARQUES DOS REIS -DPG
OBJETO:O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo firmar parceria entre os partícipes visando ações conjuntas para consolidar
a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos e de respeito à dignidade humana, nos termos da Constituição Federal e
Lei nº 11.340/06, com a criação e delimitação das ações do Projeto "REEDUCAR: O HOMEM no enfrentamento a Violência doméstica e familiar
contra a Mulher", visando à promoção de discussões pautadas na igualdade de gênero, respeito aos Direitos Humanos e prevenção e
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto no art. 30 da Lei 11.340/06.
VIGÊNCIA: Daassinatura ,12meses.
FUNDAMENTOLEGAL:Lein°8.666/1993 e ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0014.0003567/2020-91.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO CONTRATO Nº41/2020/PGJ14919
EXTRATO DO CONTRATO N° 41/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°.41/2020/PGJ, firmado em 21 de dezembro de 2020, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ: 11.426.157/0001-08.
b) Objeto: locação de imóvel situado Rua Mato Grosso, 268, bairro Frei Serafim para abrigar as futuras instalações do Núcleo de Práticas
Autocompositivas e Restaurativas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí (NUPAR - MPPI).
c) Fundamento Legal: O presente Contrato obedece aos termos da proposta de preços apresentada pela contratada, ao Temo de Referência e às
disposições do art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666, de 1993.
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0014.0004542/2020-53
e) Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, com início na data da sua assinatura, tendo eficácia a partir da data da
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, nos termos do art. 61, parágrafo único da
lei nº8.666/93), podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245, de
1991.
g) Valor: O valor total do Contrato é de 1.185.000,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil reais) para 60meses, devendo a importância de R$
19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei
Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade:2000; natureza da despesa: 3.3.90.39, nota
de empenho: nº2020NE00869;
i) Signatários: pela contratada: Senhores FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE,CPF: 048.380.683-87, JAIRO OLIVEIRA
CAVALCANTE, CPF: 770.459.203-34, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina, 07 de janeiro de 2021.

5.2.

EXTRATO DO CONTRATO N° 40/2020/PGJ14923

EXTRATO DO CONTRATO N° 40/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°.40-/2020/PGJ, firmado em 21 de dezembro de 2020, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a Senhora VERENA NARA CARDOSO,inscrita no CPF:CPF: 062.991.623-33.
b) Objeto: locação de imóvel situado na Rua Coronel Anfrísio Lobão, S/N, Bairro Centro União -PI, União-PI,para abrigar as Promotorias de
Justiça de União-PI.
c) Fundamento Legal: O presente Contrato obedece aos termos da proposta de preços apresentada pela contratada, ao Temo de Referência e às
disposições do art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666, de 1993.
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0014.0006677/2020-26.
e) Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (sessenta) meses, com início na data da assinatura, tendo eficácia a partir da data da
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, nos termos do art. 61, parágrafo único da
Lei 8.666/1993, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245, de
1991.
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais) para 12 (doze)meses, devendo a importância de R$
6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei
Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade:2000; natureza da despesa: 3.3.90.36, nota
de empenho: nº 2020NE00868;
i) Signatários: pela contratada: Senhora VERENA NARA CARDOSO,inscrita no CPF:CPF: 062.991.623-33, e contratante, Carmelina Maria
Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina, 07 de janeiro de 2021.

6. OUTROS
[]

6.1. 69ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ14913
NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL Nº 019/2020
SIMP 0000253-278/2020
OBJETO: SUPOSTA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO POLÍTICA COM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS E CARREATA PELO CANDIDATO A
PREFEITO DE PEDRO LAURENTINO LEÔNCIO LEITE DE SOUSA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se de NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL instaurada após a denúncia ofertada pela Sra. Yngreteh relatando a realização de uma reunião com
grande número de pessoas no dia 12/11/2020 pelo candidato a prefeito de Pedro Laurentino/PI Leôncio Leite de Sousa. Segundo a denúncia, o
evento se tornou um verdadeiro comício, inclusive com a fala do candidato a vice-prefeito, Carlos Henrique.
Com isso, solicitado informações COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA DE PEDRO LAURENTINO/PI "COM A FORÇA DO POVO É ELE DE NOVO", este
negou os fatos narrados na denúncia (ID. 32082157).
Em resposta a solicitação desta Promotoria de Justiça, o Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral informou os requerimentos de atos de campanha
à Justiça Eleitoral formulados pela coligação denunciada (ID.32078522).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, não é possível vislumbrar ligação entre o movimento de aglomeração realizado e a coligação "COM A FORÇA
DO POVO É ELE DE NOVO".
Ademais, as imagens apresentadas não são datadas, não sendo possível identificar com precisão dia e horário da realização dos eventos,
verificando a fragilidade da prova, não havendo, portanto, conteúdo probatório que evidencie a realização de ato coletivo de campanha pela
coligação denunciada.
Não há, ainda, prova de que houve discurso ou outro tipo de manifestação por parte dos candidatos da coligação.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL ao Procurador Regional Eleitoral, conforme
previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR ELEITORAL - 69ª ZE - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL Nº 024/2020
SIMP 0000259-278/2020
OBJETO: SUPOSTA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO POLÍTICA COM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS E CARREATA PELO CANDIDATO A
PREFEITO DE PEDRO LAURENTINO GILSON EUGÊNIO DE SOUSA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL instaurada após a denúncia ofertada pela COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA DE PEDRO
LAURENTINO/PI "COM A FORÇA DO POVO É ELE DE NOVO" relatando a realização de uma reunião com grande número de pessoas no dia
11/11/2020, com um grupo de pessoas denominado "Família DG", e uma carreata pelas ruas da cidade de Pedro Laurentino, NO DIA 12/11/2020,
pelo candidato a prefeito de Pedro Laurentino/PI Gílson Eugênio Rodrigues.
Com isso, solicitado informações COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA DE PEDRO LAURENTINO/PI "PEDRO LAURENTINO FELIZ DE NOVO", este
quedou-se inerte.
Em resposta a solicitação desta Promotoria de Justiça, o Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral informou os requerimentos de atos de campanha
à Justiça Eleitoral formulados pela coligação denunciada (ID.32082325).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, não é possível vislumbrar ligação entre o movimento de aglomeração realizado e a coligação "PEDRO
LAURENTINO FELIZ DE NOVO".
Ademais, as imagens apresentadas não são datadas, não sendo possível identificar com precisão dia e horário da realização dos eventos,
verificando a fragilidade da prova, não havendo, portanto, conteúdo probatório que evidencie a realização de ato coletivo de campanha pela
coligação denunciada.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 6 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR ELEITORAL - 69ª ZE - SÃO JOÃO DO PIAUÍ

6.2. 32a ZONA ELEITORAL - ALTOS14921
PORTARIA ELEITORAL Nº 005/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 003/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
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CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 230735/2020, relativo ao candidato Mário César Rodrigues do Vale (Coivaras-PI), candidato a
prefeito, extraído do SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de
parentesco com o prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos
CONSIDERANDO que foi realizado pagamentos ao senhor Francisco das Chagas Oliveira Neto (CPF: 999.753.353-49), no valor total de R$
5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
CONSIDERANDO o fornecedor ser possivelmente tio do vice-candidata ao cargo de Prefeito Municipal de Coivaras, senhora Irene Pereira
Gomes de Sousa.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 003/2020, com o propósito de averiguar a regularidade do pagamento
realizado pelo candidato Mário César Rodrigues do Vale, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto ao candidato
Mário César Rodrigues do Vale, bem como junto a sua vice-candidata Irene Pereira Gomes de Sousa, a regularidade dos pagamentos
mencionados ao senhor Francisco das Chagas Oliveira Neto. Caso fique constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o
respectivo Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos, com o envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual
Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 28 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 004/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 002/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 228648/2020, relativo ao candidato Carlos Augusto Leal Pinheiro (Altos-PI), extraído do
SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de doador de campanha cuja renda formal conhecida seja incompatível com
o valor doado.
CONSIDERANDO que foi realizada doação pela senhora Sâmia Lacerda Chaves (CPF: 010.728.523-14), no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 002/2020, com o propósito de averiguar a regularidade de doação recebida
pelo candidato Carlos Augusto Leal Pinheiro, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto à senhora Sâmia
Lacerda Chaves, se a mesma: a) se fez realmente a doação; b) o que doou, como doou, quanto doou e quando doou; c) apresentação de
Declaração do Imposto de Renda (ano 2019). Caso fique constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o respectivo
Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos, com o envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 28 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 006/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 004/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 229977/2020, relativo ao candidato José Ernesto de Alencar Silva (Altos-PI), extraído do
SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de
parentesco com o prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos
CONSIDERANDO que foi realizado pagamento ao senhor RAIMUNDO NONATO ERNESTO DE ALENCAR SILVA (CPF: 912.298.393-72), no
valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
CONSIDERANDO o fornecedor ser possivelmente irmão do candidato.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 004/2020, com o propósito de averiguar a regularidade do pagamento
realizado pelo candidato José Ernesto de Alencar Silva, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto ao candidato
José Ernesto de Alencar Silva, a regularidade dos pagamentos mencionados ao senhor RAIMUNDO NONATO ERNESTO DE ALENCAR SILVA.
Caso fique constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o respectivo Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos,
com o envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 28 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 007/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 005/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 141610/2020, relativo à candidata Roseli Roseno de Lemos (Altos-PI), extraído do SISCONTA
Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de
parentesco com o prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos
CONSIDERANDO que foi realizado pagamento ao senhor DOMINGOS RICARDO ROSENO LEMOS (CPF: 049.892.773-33), no valor de R$
600,00 (seiscentos reais).
CONSIDERANDO o fornecedor ser possivelmente irmão da candidata.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 005/2020, com o propósito de averiguar a regularidade da doação recebida
pela candidata Roseli Roseno de Lemos, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto à candidata
Roseli Roseno de Lemos, a regularidade dos pagamentos mencionados ao senhor DOMINGOS RICARDO ROSENO LEMOS. Caso fique
constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o respectivo Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos, com o
envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 28 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 008/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 006/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
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legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 320186/2020, relativo ao candidato MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO (Coivaras-PI),
extraído do SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de
parentesco com o prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos
CONSIDERANDO que foi realizado pagamento à senhora MAURICEIA ALMEIDA DE ARAÚJO (CPF: 479.149.633-72), no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).
CONSIDERANDO o fornecedor ser possivelmente irmã do candidato.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 006/2020, com o propósito de averiguar a regularidade dos pagamentos
realizados pelo candidato MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto ao candidato
MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO, a regularidade dos pagamentos mencionados à senhora MAURICEIA ALMEIDA DE ARAÚJO. Caso fique
constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o respectivo Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos, com o
envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 29 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 009/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 007/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 320560/2020, relativo à candidata SAMARA IOLANDA DO NASCIMENTO CARVALHO (AltosPI), extraído do SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de
parentesco com o prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos
CONSIDERANDO que foi realizado pagamento à senhora EDISVÂNIA CARVALHO DE FRANCO SILVA (CPF: 083.594.833-10), no valor de R$
300,00 (trezentos reais).
CONSIDERANDO o fornecedor ser possivelmente tia da candidata.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 007/2020, com o propósito de averiguar a regularidade dos pagamentos
realizados pela candidata SAMARA IOLANDA DO NASCIMENTO CARVALHO , DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto à candidata
SAMARA IOLANDA DO NASCIMENTO CARVALHO, a regularidade dos pagamentos mencionados à senhora EDISVÂNIA CARVALHO DE
FRANCO SILVA. Caso fique constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o respectivo Inquérito Policial para cabal
esclarecimento dos fatos, com o envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 29 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 010/2020
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 008/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral na cidade de
Altos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento n. 320205/2020, relativo ao candidato MARCOS ANTÔNIO COSTA RAULINO (Altos-PI), extraído
do SISCONTA Eleitoral
CONSIDERANDO que o mencionado relatório informa identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha que possuam
sócios inscritos no Cadastro Único de programas sociais, indicando indícios de falta de capacidade operacional.
CONSIDERANDO que a empresa BRUNA ESTEFANY GOMES DE OLIVEIRA (CNPJ: 35.134.191/0001-69) forneceu bens e serviços estimáveis
em dinheiro no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
CONSIDERANDO que, em consulta quanto a regularidade do CNPJ da empresa, verificou-se que a mesma encontra-se com situação cadastral
"BAIXADA", sendo o motivo da extinção da empresa "ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA"
CONSIDERANDO que referida empresa tem como data da baixa 09/12/2020.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 008/2020, com o propósito de averiguar a regularidade da doação recebida
pelo candidato MARCOS ANTÔNIO COSTA RAULINO, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Seja solicitado à Autoridade Policial, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de averiguação preliminar, a fim de apurar, junto ao candidato
MARCOS ANTÔNIO COSTA RAULINO, a regularidade do fornecimento de bens e serviços estimáveis em dinheiro pela empresa BRUNA
ESTEFANY GOMES DE OLIVEIRA (CNPJ: 35.134.191/0001-69). Caso fique constatada a presença de indícios da prática de crime, instaure-se o
respectivo Inquérito Policial para cabal esclarecimento dos fatos, com o envio a este Órgão de cópia da Portaria de Instauração de eventual
Procedimento.
4) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos-PI, 29 de Dezembro de 2020.
Márcia Aída de Lima de Silva
Promotora Eleitoral

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

7.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO EM MEDIDAS DE COMBATE AO COVID19- REGIONAL DE PICOS
14918

SIMP 000023-370/2020
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo
Coronavírus (COVID 19), estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de
Saúde, a serem adotadas pelos estabelecimentos bancários e casas lotéricas do Município de SANTANA-PI.
Expediu-se a Recomendação nº 14/2020 aos estabelecimentos bancários e casas lotéricas instalados no Município de Santana com o objetivo de
conter a disseminação do contágio da doença causada pelo COVID-19, notadamente em razão de possíveis aglomerações deflagradas nos
referidos estabelecimentos pela consequente formação de filas desordenadas, extensas e com um número expressivo de pessoas expostas, de
modo que essa medida de prevenção estaria resguardando a toda sociedade, em especial às pessoas que compõe os grupos de risco, sendo
destinado a estas atendimento prioritário e em horários diferentes.
Na sequência fora expedida a Notificação Recomendatória nº 13.2020 ao Município de Santana e à Vigilância Sanitária municipal visando
potencializar os esforços já empreendidos no bojo do presente procedimento, recomendando aos órgãos que adotassem todas as medidas
administrativas necessárias à fiscalização de aglomerações de filas de espera em todas as agências bancárias e casas lotéricas da aludida urbe,
bem como de quaisquer outros locais onde se devolvam atividades ou serviços essenciais em que possam ocorrer filas e/ou aglomerações,
devendo ser garantida a distância de, pelo menos, 2 (dois) metros entre as pessoas que estejam aguardando atendimento.
Ademais, requisitou-se fiscalização dos bancos e casas lotéricas pela Vigilância Sanitária municipal.
Página 1 de 3
Tendo em vista as respostas apresentadas pelo Município e pela Coordenação de Vigilância Sanitária de Santana-PI, os quais informaram o
integral acatamento às Recomendações supramencionadas, comprovados, inclusive com registros fotográficos, tem-se a obtenção do objetivo do
presente procedimento administrativo.
Feito sucinto relatório, decido.
O cerne da demanda cinge-se a orientar bem como recomendar a atuação do Município de Santana-PI e da Vigilância Sanitária local no que
concerne à fiscalização nos estabelecimentos bancários.
Consoante informado pelo ente municipal e pelo órgão de Vigilância Sanitária houve acatamento integral das recomendações ministeriais.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas Recomendações nº 14 e 13.2020, foram
integralmente cumpridas conforme se verifica pela documentação carreada aos autos encaminhadas pelos órgãos supracitados,
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consubstanciados em informações e registros fotográficos.
Assim, caso venham a surgir óbices no que tange ao objeto deste procedimento, o órgão já se encontra ciente das medidas necessárias.
Inobstante, caso surjam demandas específicas quanto à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se no DOEMPI. Proceda-se a remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP, via Athenas.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
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Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,
§2º da Resolução nº 174/2017.
Picos/PI, 18 de dezembro de 2020.
CLEANDRO MOURA
Promotor de Justiça
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