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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ14964
PORTARIA PGJ/PI Nº 023/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0010.0007064/2020-16,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15037, para realizar manutenção predial e
instalação de placas de inauguração nas Promotorias de Justiça de Paulistana e Avelino Lopes, no período de 28 de novembro a 01 de dezembro
de 2020 , com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 024/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, titular da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na
Notícia de Fato nº 001205-019/2019, revogando-se a Portaria PGJ nº 770/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 25/2021
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 a impossibilidade de acumulação, por parte dos substitutos legais; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º da Resolução CPJ nº 02/2018,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 17/2021 para constar o seguinte:
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLÊTO, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 38ª
Promotoria de Justiça de Teresina, bem como pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do
COVID-19 de Teresina - Eixo Temático Assistência e Educação, de 07 de janeiro a 05 de fevereiro, com efeitos retroativos, em razão das férias
da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 026/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0047296 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0010.0006512/2020-79,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANTÔNIO MARCOS PESSOA, matrícula n° 15450, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí e a empresa FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
12.957.444/0001-07, (Contrato nº 02/2021)
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 27/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
INTERROMPERad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 14 de janeiro de 2021, as férias
daPromotorade JustiçaDENISE COSTA AGUIAR, titular daPromotoria de Justiça de Alto Longá, referentes ao1º período do exercício de 2021,
anteriormente 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 23 (vinte e três) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 028/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0047348 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0007626/2020-78,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, matrícula nº 15379, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o
Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí e a empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 04.198.254/0001-17, (Contrato nº 01/2021).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 30/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça SÉRGIO REIS COELHO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, para
exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de José de Freitas, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 31/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir desta data, a Promotora de Justiça MARIA DO AMPARO DE SOUSA PAZ, titular da 10ª Promotoria de Justiça de
Teresina, para exercer a função de Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e
Familiar, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 32/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Altos,
para exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 33/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça ADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina,
para exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Esperantina, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 34/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de
São Raimundo Nonato, para exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, pelo prazo de 02
(dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 35/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
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CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir desta data, a Promotora de Justiça LENARA BATISTA CARVALHO PORTO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Bom
Jesus, para exercer a função de Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 36/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, para exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 37/2021
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 11 a 20 de janeiro de 2021, 10 (dez) dias remanescentes deférias à Promotora de Justiça CLÉIA CRISTINA PEREIRA
JANUÁRIO FERNANDES, titular da 40º Promotoria de Justiça de Teresina e Chefe de Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça, referentes ao
2º período do exercício de 2008, nos termos do Ato PGJ nº 909/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 38/2021
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;
CONSIDERANDO a interrupção das férias da Promotora de Justiça Denise Costa Aguiar, titular da Promotoria de Justiça de Alto Longá,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 14 de janeiro de 2021, a Portaria PGJ nº 2413/2020, que designou o Promotor de Justiça SÉRGIO REIS COELHO,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Alto Longá,
de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 39/2021
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;
CONSIDERANDO o art. 18 da Resolução CPJ/PI n° 03, de 10 de abril de 2018, que prevê que para cada núcleo de Promotorias de Justiça será
designado um Coordenador, dentre os integrantes dos respectivos órgãos de execução;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 822/2018, que regulamenta as atribuições do Coordenador de Núcleo de Promotorias de Justiça do Estado do
Piauí no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir desta data, o Promotor de Justiça JOSÉ REINALDO LEÃO COÊLHO, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, para
exercer a função de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Teresina, pelo prazo de 02 (dois) anos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. NÚCLEO DE PROCURADORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 14965
ESCALA PLANTÃO 2º GRAU COM VIGÊNCIA ATÉ JUNHO/2021
07 a 10 JANEIRO/2021

Dra. Zélia Saraiva Lima- 19ª Procuradoria de Justiça

11 a 17 JANEIRO/2021

Dra. Clotildes Costa Carvalho- 10ª Procuradoria de Justiça

18 a 24 JANEIRO/2021

Dr. Hugo de Sousa Cardoso- 6ª Procuradoria de Justiça

25 a 31 JANEIRO/2021

Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares- 11ª Procuradoria de Justiça

01 a 07 FEVEREIRO/2021

1ª Procuradoria de Justiça

08 a 14 FEVEREIRO/2021

Dra. Teresinha de Jesus Marques- 12ª Procuradoria de Justiça

15 a 21 FEVEREIRO/2021

Dr. Alípio de Santana Ribeiro- 2ª Procuradoria de Justiça
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22 a 28 FEVEREIRO/2021

Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues- 3ª Procuradoria de Justiça

01 a 07 MARÇO/2021

Dr. Antônio Ivan e Silva- 4ª Procuradoria de Justiça

08 a 14 MARÇO/2021

Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes- 13ª Procuradoria de Justiça

15 a 21 MARÇO/2021

Dra. Rosangela de Fátima Loureiro Mendes- 14ª Procuradoria de Justiça

22 a 28 MARÇO/2021

Dra. Catarina Gadelha Malta Moura Rufino- 15ª Procuradoria de Justiça

29 de MARÇO a 04 de ABRIL/2021

Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão- 5ª Procuradoria de Justiça

05 a 11 ABRIL/2021

Dr. Hosaias Matos de Oliveira- 20ª Procuradoria de Justiça

12 a 18 ABRIL/2021

Dr. Fernando Melo Ferro Gomes- 16ª Procuradoria de Justiça

19 a 25 ABRIL/2021

Dr. José Ribamar da Costa Assunção- 17ª Procuradoria de Justiça

26 de ABRIL a 02 de MAIO/2021

Dra. Teresinha de Jesus Moura Borges Campos- 7ª Procuradoria de Justiça

03 a 09 de MAIO/2021

Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando- 18ª Procuradoria de Justiça

10 a 16 MAIO/2021

Dr. Aristides Silva Pinheiro- 8ª Procuradoria de Justiça

17 a 23 MAIO/2021

Dr. Luís Francisco Ribeiro- 9ª Procuradoria de Justiça

24 a 30 Maio/2021

Dra. Zélia Saraiva Lima- 19ª Procuradoria de Justiça

31 de MAIO a 06 de JUNHO/2021

Dra. Clotildes Costa Carvalho- 10ª Procuradoria de Justiça

07 a 13 JUNHO/2021

Dr. Hugo de Sousa Cardoso- 6ª Procuradoria de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14950
NF 47/2020
SIMP n.º 000484-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar possíveis irregularidades na emissão e destinação de diárias concedidas pela Câmara Municipal de
Joca Marques aos vereadores desta instituição, conforme representação formulada e apresentada ao Ministério Público.
A Notícia de Fato foi instaurada devido à Representação formulada por AURICLENE CUNHA DE SOUSA e ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA,
ambos vereadores do Município de Joca Marques/PI.
Os representantes descreveram a seguinte narrativa fática:
Em janeiro de 2017, foi realizada eleição para presidência da Câmara de Joca Marques e respectiva mesa diretora (biênio 2017/2018), tendo sido
eleito como presidente, o representado FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MEIRELES. Alegam que este presidente eleito teria autorizado e
ordenado o pagamento de diárias - sem a devida comprovação da contraprestação dos serviços e sem qualquer comprovante de despesas -, aos
Senhores LEONARDO SANTOS CARVALHO, JÚLIO LOPES DE CARVALHO NETO, DANIEL COSTA CRUZ, ANTÔNIO SEVERINO DE
CASTRO, FRANCISCO DAS CHAGAS BALBINO E JOSÉ LOPES ARAÚJO, também vereadores do Município de Joca Marques,
Já em janeiro de 2019, os representantes alegam que foi realizada nova eleição da presidência e respectiva mesa diretora para o biênio de
2019/2020, tendo sido eleito como presidente o representado LEONARDO SANTOS CARVALHO (juntou ata da eleição e posse do atual gestor
da Câmara Municipal).
Alegam os representantes que tiveram acesso às prestações de contas do período supracitado, e que teriam tomado conhecimento de algumas
irregularidades.
Em razão disto, alegam que o Presidente da Câmara Municipal, Sr. LEONARDO SANTOS CARVALHO, e o ex-presidente, Sr. FRANCISCO
JOSÉ DE OLIVEIRA MEIRELES, por terem sido os responsáveis pela administração dos recursos da Câmara, teriam incorrido em ilícitos
conjuntamente com os demais representados supracitados.
A suposta prática ilícita, acrescentam, consistiria no recebimento de diárias mensais, sem qualquer contraprestação do serviço,
embora acusariam o recebimento das diárias questionadas, as quais seriam destinadas para resolver os interesses da edilidade
legislativa, mas os representantes acreditam que esta finalidade não seria verídica.
Conforme despacho de movimento 3023140 determinou-se a expedição de ofícios representados.
Em resposta, o representado FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MEIRELES disse que:
"Não houve pagamento algum de diárias a vereadores da forma referida, e que as diárias pagas foram para o presidente, quando este precisou
se deslocar para a capital Teresina - PI, ou outra cidade, representando a Câmara Municipal, ou resolver assuntos de imprescindíveis daquela
casa legislativa, pelo que são falsas e inverídicas os fatos narrados pelo Ver. Auriclene Cunha Sousa, e por tais denúncias caluniosas, em ação
própria, tomaremos as medidas cabíveis em face desse vereador, que extrapola suas atribuições quando coloca a motivação "politiqueira" acima
de exercício de seu mandato"
A seguir, acostou-se a confirmação do encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foram adotadas providências com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na emissão e destinação de diárias
concedidas pela Câmara Municipal de Joca Marques aos vereadores desta instituição, conforme representação formulada e apresentada ao
Ministério Público.
Em sua manifestação, o Ver. FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MEIRELRES (REPRESENTADO), refutou as denúncias ventiladas pelo
Representante, oportunidade em que anexou a relação de empenhos com diárias de sua gestão, como presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Joca Marques, referente ao exercício de 2018 (ID: 3023068),
Ocorre que a Representação carece de lastro probatório mínimo capaz de indicar indícios suficientes de fraude, simulação ou enriquecimento
ilícito, no que diz respeito à emissão de diárias.
Neste procedimento (NF), a análise é basicamente por amostragem, isto é, pela análise de documentos ou de outros elementos capazes de
ensejar indícios suficientes de irregularidade ou de ilegalidade. Sem estes elementos, não há justa causa para o Órgão Ministerial prosseguir com
o procedimento, posto que o desfecho da investigação já a torna infrutífera, desde o início.
No caso dos autos, verifica-se que os valores pagos com diárias não fugiram da normalidade, ou seja, os valores empenhados estão dentro da
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razoabilidade.
É sabido que, em qualquer investigação por desvio de verbas públicas, a primeira suspeita recai sobre os valores constatados. Isto não quer
dizer, contudo, que não há fraude ou desvio, pois é plenamente possível o desvio de verba pública com base na fragmentação despesa a fim de
dar aparência de licitude.
Não é o caso dos autos, justamente porque, em que pese o representado ter relatado um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) gastos com
diárias pelos representados, tal relato não foi corroborado com algum outro elemento capaz de induzir fundada suspeita de desvio de dinheiro
público, com a emissão dessas diárias.
Exemplificadamente, a Representação carece de elementos probatórios que indicasse que os representados emitiram diárias com propósito
inexistente, ou com propósito que não atendesse ao interesse público.
Não obstante a falta de elementos probatórios, este Órgão Ministerial encaminhou cópia desta NF ao Tribunal de Contas, para que os fatos sejam
analisados conjuntamente com a prestação de contas da Câmara Municipal.
Por fim, destaca-se que a enorme demanda de atuação do Ministério Público, seja na fiscalização de atos do poder público, na defesa de direitos
difusos, coletivos e individuais indisponíveis, seja na atuação processual em diversas áreas, impõe a necessidade de eleição de prioridade e
relevância na atuação, privilegiando-se a apuração de fatos que concretamente demonstrem indícios de ilegalidade ou malversação do dinheiro
público.
Nos termos do Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe, pois o fato narrado é desprovido de elementos mínimos para início de uma
apuração.
Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cientifique-se os interessados da decisão de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se baixa no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 46/2020
SIMP n.º 000445-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato visando apurar informações e adoção de providências sobre um trecho de estrada que liga Luzilândia/Joaquim Pires,
no qual estaria em péssima situação para circulação de veículos.
Conforme despacho de movimento 31711456 determinou-se a expedição de ofício ao Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do
Piauí, o que foi materializado através do Ofício 312/2020.
Em resposta (ID: 32270900), o Diretor da DUCM, informou que existe o contrato PJU/026/2019 que tem como objeto a Manutenção e
Conservação das Rodovias integrantes do Território de Desenvolvimento dos Cocais, celebrado com a Empresa Pac Engenharia Ltda, onde a
referida rodovia PI-122 trecho: Luzilândia / Joaquim Pires com uma extensão de 28km está inserida, e que estão desenvolvendo um programa de
obras rodoviárias para a implementação das ações de execução de restauração ainda este ano, contemplando dentre outras, a restauração dos
pontos críticos da rodovia, proporcionando a ela uma pista de rolamento em ótimo estado de trafegabilidade.
É o relatório.
Pois bem. Inicialmente foram adotadas providências com o objetivo de obter informações sobre um trecho de estrada que liga Luzilândia/Joaquim
Pires, no qual estaria em péssima situação para circulação de veículos.
Conforme a resposta em apreço, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI reconheceu o problema apresentado em um trecho
da rodovia PI-122 que liga os municípios de Joaquim Pires/PI e Luzilândia/PI, e que foram adotadas providências com o objetivo de resolvê-lo,
por intermédio da empresa Pac Engenharia.
Com efeito, invoca-se ao caso, a presunção de veracidade do ato administrativo e da teoria dos motivos determinantes, que vincula o agente
público. No caso, a informação expressada pelo DER/PI.
Portanto, este Órgão Ministerial entende que não subsiste motivo para dar continuidade à presente notícia de fato, sem prejuízo de instauração
de um novo procedimento, caso surja nova reclamação da não resolução desse problema.
Nos termos do Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Logo, o arquivamento desta Notícia de Fato é medida que se impõe, pois o fato narrado já se encontra solucionado, em razão da informação
apresentada pelo DER/PI.
Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Por se tratar de denúncia apócrifa, deixo de cientificar eventual interessado.
Não obstante, determino a publicação da presente decisão no Diário Eletrônico do MP-PI.
Dê-se baixa no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 17 de dezembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF 59/2020
SIMP N.º 000656-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão da Representação formulada pelo Advogado Marcus Vinicius Rodrigues de Carvalho,
protocolada na Ouvidoria do MP-PI, noticiando que a Prefeitura Municipal de Luzilândia tornou público a Dispensa de Licitação nº 025/2020, no
dia 12 de novembro de 2020 no Diário Oficial dos Municípios, onde objetivou execução de obra de engenharia de conclusão dos serviços de
manutenção e conservação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia.
Entretanto, entendeu que tal procedimento instaurado pela municipalidade configuraria afronta ao princípio da legalidade, pois objetivou a
execução de conclusão de obra já licitada, e o novo certame teria por finalidade um adicional de pagamento a mais do previsto no certame inicial,
o que causaria frustação da licitude do processo licitatório e, portanto, configuraria ato de improbidade administrativa.
Por final, requereu que o Prefeito Municipal de Luzilândia e o Presidente da Comissão de Licitação suspenda a Dispensa nº 025/2020 e que o Sr.
Pregoeiro fornecesse cópia integral do processo licitatório alvo da cizânia.
Expedido os ofícios nº 470/2020 e 471/2020 aos Representados supracitados, não houve manifestação por ambos no prazo assinalado, ou seja,
não prestaram informações.
Por sua vez, oficiou-se ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para que o objeto desta NF fosse apreciado junto com a
prestação de contas da Prefeitura Municipal de Luzilândia.
Em resposta, informou que já tramita naquele tribunal processo de representação, referente ao objeto da Notícia de Fato supracitada, e que no
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momento, aguarda manifestação dos citados na representação.
Ainda foi expedido o Ofício nº 472/2020 à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, visando à comunicação da instauração da Notícia
de Fato, o qual foi devidamente recebido.
Prazo inicial de 30 (trinta) dias da Notícia de Fato, está expirado.
É o relatório.
Após análise dos autos, verificou-se que o representante não trouxe elementos que possibilitem uma eficaz apuração dos fatos, tendo
apresentado denúncia superficial e desamparada de provas aptas para respaldar suas alegações.
A Notícia de Fato não apresenta nenhuma prova da prática de dispensa indevida de licitação. O Noticiante alega que a Dispensa de Licitação nº
025/2020 objetivou um adicional de pagamento a mais do previsto no certame inicial, com intuito de burlar a licitação. Contudo, restou impossível
confrontar tal fato, haja vista que sequer foi apresentado o processo licitatório ou o contrato que exigiria tal aditivo. Sem a análise concreta de
elementos, a atuação do Órgão Ministerial resta prejudicada.
Mesmo assim, o Órgão Ministerial oficiou ao Representado, com o objetivo de fornecer informações sobre a presente cizânia. Todavia, mesmo
cientificado, o representado quedou-se inerte e não prestou informações.
Diante da ausência de elementos mínimos para iniciar a investigação, restou apenas oficiar ao Tribunal de Contas para que tais fatos fossem
apreciados junto com a prestação de contas da Prefeitura de Luzilândia, sendo informado pelo TCE que tal denúncia já está sendo apurada pelo
Tribunal.
Por final, destaca-se que a enorme demanda de atuação do Ministério Público, seja na fiscalização de atos do poder público, na defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis, seja na atuação processual em diversas áreas, impõe a necessidade de eleição de
prioridade e relevância na atuação, privilegiando-se a apuração de fatos que concretamente demonstrem indícios de ilegalidade ou malversação
do dinheiro público.
Nos termos do Art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato, na forma prevista no art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cientifique-se o interessado da decisão de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se baixa no SIMP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 08 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 01/2021
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de ofício nº 689/2020 da OAB Piauí - Subseção de Barras, recebido por e-mail, sobre as constantes interrupções no fornecimento de
energia elétrica no Município de Madeiro/PI.
Segundo o ofício, desde o início do período de chuvas na região, o Município de Madeiro vem sofrendo com frequentes interrupções no
fornecimento de energia elétrica, causando grandes prejuízos e transtornos à comunidade daquele município. Ademais, esse problema vem
afetando o funcionamento de órgãos públicos que oferecem serviços essenciais, tais como hospitais, escolas e abastecimento de água, além dos
prejuízos causados aos empresários.
O ofício ressalta, ainda, que as interrupções no fornecimento de energia elétrica são frequentes e duram um longo período de tempo.
Ao final, é solicitado providências legais cabíveis junto a empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., no sentido de solucionar tal
problema.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP).
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. - Equatorial Piauí com solicitação de informações sobre a presente
demanda, no prazo de 10 (dez) dias.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se. Cumpra-se.
Luzilândia, 07 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14952
PA SIMP N. 000076-107/2019
INTERESSADO: José Júnior Marques Hermínio
DESPACHO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
Trata-se de representação apresentada por José Júnior Marques Hermínio (ID 30623979) em face das empresas de transporte coletivo
interestadual de passageiros EXPRESSO GUANABARA S/A (CNPJ n. 41.550.112/0001-01) e AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A (CNPJ
10.788.677/0022-14).
Informa o noticiante, em suma, que possui passe livre no transporte

coletivo de passageiros em razão de ser portador de deficiência renal crônica. Afirma

que, todavia,
Informa o noticiante, em suma, que possui passe livre no transporte coletivo de passageiros em razão de ser portador de deficiência renal
crônica. Afirma que, todavia, as empresas supra apontadas não lhe concedem o benefício previsto na legislação de regência, sob a justificativa
de que dispõem de serviço executivo, sendo que o benefício legal seria válido tão-somente para o serviço convencional, o qual é disponibilizado
uma vez por semana, conforme horários verificados junto à ANTT. Por fim, pede a intervenção do Ministério Público para que se dê a emissão
regular de passagem por passe livre.
Inicialmente distribuídos à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, os autos foram remetidos a Picos.
Requisitou-se à Expresso Guanabara e à Auto Viação Progresso informações, justificativas e providências acerca do que noticiado, advindo
resposta por parte desta última, em que afirma que cumpre fielmente a legislação pertinente ao transporte coletivo interestadual de passageiros e
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aos direitos humanos. Diz que a frequência e horários mínimos realizados semanalmente pelos coletivos componentes da frota interestadual da
empresa são estabelecidas pelo art. 33 da Resolução n. 4770 da ANTT, afirmando que, diante do notório cenário de pandemia que assolou o
Brasil e o mundo, bem como do necessário isolamento social com o intuito de combater a proliferação do vírus, houve uma redução no número
de viagens realizadas semanalmente por todos os ônibus que compõem a frota da empresa, não só os coletivos de linha convencional.
Menciona, ainda, que o art. 1º da Lei n. 8.899/1994 e o Decreto n. 3.691/2000 estabelecem que há o dever de a empresa reservar duas vagas
gratuitas para os deficientes e idosos em todos os seus coletivos de categoria convencional, asseverando que não há que se falar em ato ilícito
praticado pela empresa, pois está disponibilizando regularmente as duas vagas gratuitas para embarque de idosos nos coletivos de linha
convencional, em observância à flexibilização na operação determinada pela legislação pátria, em face deste cenário de calamidade pública.
É o registro do necessário.
Da reanálise dos autos, observa-se que o representante busca, na condição de pessoa com deficiência, a concessão de passe livre por parte das
empresas Guanabara e Progresso, que atuam no transporte rodoviário interestadual de passageiros.
- Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal

afastada, na medida em que a remansosa jurisprudência já está

pacificada no sentido de reconhecer a sua legitimidade para a pro-

positura de ação civil pública para a proteção dos interesses difu-

sos, coletivos e individuais homogêneos, notadamente em se tra-

tando de pessoas carentes e com deficiência. II - Este Tribunal já
Estaria havendo, no presente caso, restrição abusiva ao direito da pessoa com deficiência noticiante, beneficiária do passe livre no sistema de
transporte coletivo interestadual, com reflexos, assim, em interesses da União, através da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, autarquia pública federal, na medida em que está regulamentado, por resoluções, tal direito à gratuidade das pessoas com deficiência,
previsto no art. 1º da Lei n. 8.899/1994, tal como ocorre em relação às pessoas idosas, nos termos do art. 40 da Lei n. 10.741/03, Estatuto do
Idoso.
Nesse contexto, cuidando-se de acesso ao transporte interestadual de passageiros, falta atribuição ao Ministério Público Estadual, uma vez
presente interesse de entidade autárquica da União, a atrair a competência da Justiça Federal, consoante a regra de competência prevista no art.
109, inc. I, da Constituição Federal e, via de consequência, a legitimidade do Ministério Público Federal para propor a medida pertinente à vista
da representação inicial do cidadão.
Nesse sentido:
"A atribuição para apuração de possível descumprimento do Esta- tuto do Idoso, lei federal, é do Ministério Público Federal. As em- presas que
prestam o serviço de transporte de passageiros referi- das nestes autos, embora sejam pessoas jurídicas de direito pri- vado, tem por escopo a
realização de transporte interestadual, questão suficiente a atestar que não se trata de situação regionali- zada e limitada ao interesse local da
comunidade usuária do trans- porte. A concessão de gratuidade no transporte de idosos é um tema de cidadania de grande relevância, estando
incluso na esfera de atribuições da PFDC, da PRDC e dos Procuradores com atuação na defesa dos Direitos do Cidadão". (Inquérito Civil nº
1.21.000.002343/2016-07, NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO PRR3ªPROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚ-

BLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.

PASSE LIVRE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITOS COLE-

TIVOS, DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PESSOAS

CARENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA.

UNIÃO, ANTT E ANTAQ. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI

8.899/1994. DECRETO 3.691/2000. PORTARIA INTERMINISTE-

RIAL MT/MJ/MS Nº 003/2001. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO. I
00007505/2018, Relator: Dr. Elton Venturi). E outra não é a orientação da jurisprudência:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚ- BLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PASSE LIVRE.
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITOS COLE- TIVOS, DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PESSOAS CARENTES. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO, ANTT E ANTAQ. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI 8.899/1994. DECRETO 3.691/2000. PORTARIA
INTERMINISTE- RIAL MT/MJ/MS Nº 003/2001. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO. I
- Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal afastada, na medida em que a remansosa jurisprudência já está pacificada no
sentido de reconhecer a sua legitimidade para a pro- positura de ação civil pública para a proteção dos interesses difu- sos, coletivos e
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individuais homogêneos, notadamente em se tra- tando de pessoas carentes e com deficiência. II - Este Tribunal já
decidiu que "No caso específico, a concessão de carteira

de Passe Livre do sistema de transporte coletivo interesta-

dual de passageiros, a legitimidade passiva recai especial-

mente sobre a União, por meio do Ministério dos Transpor-

tes, nos termos do art. 13 da Portaria Interministerial nº

003/2001 que assim disciplina: 'Compete à Secretaria

de Transportes Terrestres, em conjunto com a Secretaria

de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transpor-

tes, baixar as instruções e instituir formulários e modelos de

documentos necessários à operacionalização do beneficio

do passe livre, inclusive para a instituição e implantação da

sistemática de fiscalização'." (AC 0014367-34.2010.4.01.4100 /

RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MAR-

QUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.428 de 29/02/2016). III - Não
decidiu que "No caso específico, a concessão de carteira de Passe Livre do sistema de transporte coletivo interesta- dual de passageiros,
a legitimidade passiva recai especial- mente sobre a União, por meio do Ministério dos Transpor- tes, nos termos do art. 13 da Portaria
Interministerial nº 003/2001 que assim disciplina: 'Compete à Secretaria de Transportes Terrestres, em conjunto com a Secretaria de
Transportes Aquaviários do Ministério dos Transpor- tes, baixar as instruções e instituir formulários e modelos de documentos
necessários à operacionalização do beneficio do passe livre, inclusive para a instituição e implantação da sistemática de fiscalização'."
(AC 0014367-34.2010.4.01.4100 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MAR- QUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.428 de
29/02/2016). III - Não
obstante isso, no caso dos autos, o que foi determinado na sen-

tença é que as agências reguladoras promovam a fiscalização na

forma da legislação de regência, complementada pelas novas nor-

mas a serem editadas pela União por meio do Ministério dos Trans-

portes, devendo apresentar, no prazo de 45 dias iniciados da edi-

ção das normas regulamentares pelo Ministério dos Transpor-

tes, relatórios das atividades desenvolvidas, inclusive detalhando

eventuais empresas autuadas e multas aplicadas. IV - Reconheci-

mento, pela ANTT, de que, dentre as obrigações das permissi-
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onárias de serviços públicos está a observância à legislação

em vigor, e eventual descumprimento, inclusive quanto à Lei

8.899/1994, importa em infração punível na forma do art. 78-A

da Lei 10.233/2001 e do Decreto 2.521/1998. V - A sentença im-

pôs apenas à União a edição das normas regulamentares respec-

tivas, e às agências reguladoras a promoção da fiscalização perti-

nente somente após a edição dos aludidos regulamentos, de modo

que resta clara a legitimidade passiva da União, quanto à edição

das normas complementares, e das agências reguladoras, no que

toca à fiscalização da aplicação das normas. VI - A Lei 8.899/1994,

regulamentada pelo Decreto 3.691/2000, concede passe li-

vre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente

carentes, no sistema de transporte coletivo interesta-

dual, constando da Portaria Interministerial MT/MJ/MS nº

003/2001 que caberá ao Ministério dos Transportes baixar nor-

mas complementares visando disciplinar a aplicação, o pro-

cessamento e a arrecadação de multas, bem como a sistemá-

tica de recursos administrativos, e à Secretaria de Transpor-

tes Terrestres, em conjunto com a Secretaria de Transpor-

tes Aquaviários do Ministério dos Transportes, baixar as ins-

truções e instituir formulários e modelos de documentos ne-

cessários à operacionalização do beneficio do passe livre, in-

clusive para a instituição e implantação da sistemática de fis-

calização. VII - Constatada a omissão dos entes públicos, correta

a sentença, quando impôs à União prazo para editar as normas
obstante isso, no caso dos autos, o que foi determinado na sen- tença é que as agências reguladoras promovam a fiscalização na forma da
legislação de regência, complementada pelas novas nor- mas a serem editadas pela União por meio do Ministério dos Trans- portes, devendo
apresentar, no prazo de 45 dias iniciados da edi- ção das normas regulamentares pelo Ministério dos Transpor- tes, relatórios das atividades
desenvolvidas, inclusive detalhando eventuais empresas autuadas e multas aplicadas. IV - Reconheci- mento, pela ANTT, de que, dentre as
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obrigações das permissi- onárias de serviços públicos está a observância à legislação em vigor, e eventual descumprimento, inclusive
quanto à Lei 8.899/1994, importa em infração punível na forma do art. 78-A da Lei 10.233/2001 e do Decreto 2.521/1998. V - A sentença impôs apenas à União a edição das normas regulamentares respec- tivas, e às agências reguladoras a promoção da fiscalização perti- nente
somente após a edição dos aludidos regulamentos, de modo que resta clara a legitimidade passiva da União, quanto à edição das normas
complementares, e das agências reguladoras, no que toca à fiscalização da aplicação das normas. VI - A Lei 8.899/1994, regulamentada pelo
Decreto 3.691/2000, concede passe li- vre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte
coletivo interesta- dual, constando da Portaria Interministerial MT/MJ/MS nº 003/2001 que caberá ao Ministério dos Transportes baixar
nor- mas complementares visando disciplinar a aplicação, o pro- cessamento e a arrecadação de multas, bem como a sistemá- tica de
recursos administrativos, e à Secretaria de Transpor- tes Terrestres, em conjunto com a Secretaria de Transpor- tes Aquaviários do
Ministério dos Transportes, baixar as ins- truções e instituir formulários e modelos de documentos ne- cessários à operacionalização
do beneficio do passe livre, in- clusive para a instituição e implantação da sistemática de fis- calização. VII - Constatada a omissão dos
entes públicos, correta a sentença, quando impôs à União prazo para editar as normas
complementares previstas na legislação de regência, notadamente

em relação à aplicação, o processamento e a arrecadação da multa

ali prevista, e às agências reguladoras para a promoção da efetiva

fiscalização da aplicação dessas normas e a apresentação relató-

rios das atividades desenvolvidas, inclusive detalhando eventuais

empresas autuadas e multas aplicadas. VIII - A jurisprudência desta

Corte e do col. STJ se consolidaram no sentido de que a restrição

prevista no art. 16 da Lei 7.347/1985 não opera efeitos no que diz

respeito às ações coletivas que visam proteger interesses difusos

ou coletivos, evitando-se, assim, a proliferação de demandas judicomplementares previstas na legislação de regência, notadamente em relação à aplicação, o processamento e a arrecadação da multa ali
prevista, e às agências reguladoras para a promoção da efetiva fiscalização da aplicação dessas normas e a apresentação relató- rios das
atividades desenvolvidas, inclusive detalhando eventuais empresas autuadas e multas aplicadas. VIII - A jurisprudência desta Corte e do col.
STJ se consolidaram no sentido de que a restrição prevista no art. 16 da Lei 7.347/1985 não opera efeitos no que diz respeito às ações
coletivas que visam proteger interesses difusos ou coletivos, evitando-se, assim, a proliferação de demandas judi- ciais sobre o mesmo
assunto com a possibilidade de decisões di- versas. IX - Recursos de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento". (TRF PRIMEIRA REGIÃO, Acórdão - n. 0008205-96.2004.4.01.340000082059620044013400, APELA- ÇÃO CIVEL, Relator DESEMBARGADOR
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, j. 28/01/2019, Data da publicação 12/02/2019, e-DJF1 12/02/201).
ciais sobre o mesmo assunto com a possibilidade de decisões di-

versas. IX - Recursos de apelação e remessa oficial aos quais se

nega provimento". (TRF - PRIMEIRA REGIÃO, Acórdão - n.

0008205-96.2004.4.01.340000082059620044013400, APELA-

ÇÃO CIVEL, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR

ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, j. 28/01/2019, Data da pu-

blicação 12/02/2019, e-DJF1 12/02/201).
Ante o exposto, promovo o DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO para atua- ção no feito em favor do Ministério Público Federal - Procuradoria da
República no Município de Picos/PI, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para exercício da
atribuição revisora.
Cientifique-se o representante. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Cumpra-se com urgência.
Picos, 11 de dezembro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
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Promotor de Justiça

3.3. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14954
Ref. ao Processo nº: 0000599-64.2020.8.18.0032 SIMP nº: 001337-361/2020
DECISÃO
Trata-se, em tese, de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput do CP), tendo como
indiciado LUCIVAN ANDRADE DE SOUSA.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao indiciado, a qual foi feita.
Em sede de audiência realizada em 24 de setembro de 2020, para a discussão dos termos do referido acordo, o investigado, no entanto, não
confessou o delito e negou os fatos que lhe foram imputados, momento em que se encerrou a audiência.
É um sucinto relatório. Passo a decidir. Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
1 de 3
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- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Portanto, não ter o indiciado confessado formal e circunstancialmente a prática do delito, em sede de audiência, caracteriza clarividente
desrespeito aos cumulativos requisitos legais exigidos para a formalização do referido instituto despenalizante e, consequentemente, denota
potencial desinteresse deste em celebrar Acordo de Não Persecução Penal.
Feitas tais ponderações, NEGO-LHE a oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, ante a ausência de confissão do delito por parte
do investigado, em sede de audiência, configurando, portanto, potencial desinteresse deste em celebrar o referido acordo.
Notifique-se o investigado ou seu advogado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e
Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, devidamente certificado, venham conclusos.
2de 3
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Ref. ao Processo nº: 0000599-64.2020.8.18.0032 SIMP nº: 001337-361/2020
Picos-PI, 29 de setembro de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
3de 3
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
DESPACHO
Trata-se de IP instaurado para apurar a suposta prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03),
tendo como indiciado ANTONIZETE DOS SANTOS LIMA, endereço: Rua Nossa Senhora da Paz, nº 408, Bairro Cajazeiras, Santana do
Piauí-PI.
É um sucinto relatório. Passo a decidir. Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de
2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do a rt. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se
insignificantes as infrações penais pretéritas;
2019)
( Incluído pela Lei nº 13.964, de
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Considerando que o investigado já sofreu condenação transitada em julgado, nos autos de nº 0000293-94.2018.8.18.0055, conforme sentença
anexa, além de responder criminalmente pela prática de homicídio qualificado tentado na ação penal nº 0002314- 59.2011.8.18.0032, NEGOLHE a oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, bem como
proposta de suspensão condicional do processo, por se tratar de agente com comportamento reiterado em crime doloso grave, conforme
estabelecido no art. 28-A, II do CPP.
Notifique-se o investigado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em DOEMPI, devendo
se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º
989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, datado e assinado digitalmente pelo R.MP.

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14955
Procedimento Administrativo SIMP 000844-230/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a criança Luís Carlos de Jesus Amorim.
O procedimento em epígrafe foi instaurado no ano de 2018, a fim de apurar negligências praticadas contra a criança Luis Carlos Amorim. O
relatório do Conselho Tutelar informou que o pai da criança já havia sido advertido em procedimento instaurado pelo Conselho Tutelar da cidade
de Inhuma-PI e que mesmo após o arquivamento do procedimento houve novas notícias.
Ao solicitar relatório atualizado a Promotoria de Inhuma tomou conhecimento que a criança estaria residindo nesta cidade, razão por que declinou
a atribução para 2ª Promotoria de Justiça de Picos.
Dando seguimento ao feito, houve expedição de despacho ao Conselho Tutelar de Picos-PI, que informou, após várias visitas à residência do
infante, não ter localizado a genitora da mesma. Constou do relatório que a criança estava bem, estudava e que residia com a mãe e visitava o
genitor.
Adiante, o CRAS e Conselho Tutelar de Picos-PI apresentaram relatórios informando inexistirem notícias de situação de risco vivenciadas pela
criança, mas que o genitor não vem prestando alimentos ao filho.
Em seguida, foi determinada a notificação da genitora para prestar informações complementares, contudo, houve mudança de endereço,
conforme certidão juntada aos autos.
Não sobrevieram informações de maus tratos negligência ou outros elementos que demonstrem estar a criança em situação de risco que reclame
a intervenção ministerial
Reforce-se que a família está sendo acompanhada pelos órgãos de proteção do Município (municipalização do atendimento), razão por que
promove-se o arquivamento deste Procedimento Administrativo, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Egrégio CNMP, sendo
desnecessária a cientificação das partes por se tratar de procedimento deflagrado em face de dever de ofício (art. 13, §2º da Resolução nº
174/2017 do CNMP).
Antes de arquivar os autos, comunique-se ao Conselho Tutelar de Picos-PI e solicite-se aconselhamento à genitora, responsável legal, para
Defensoria Pública de Picos-PI a fim de solicitar alimentos em favor do seu filho.
Após, comunique-se ao CSMP acerca da vertente decisão de arquivamento e arquive-se os autos.
Picos (PI), 07 de dezembro de 2020.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14956
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2021
Referente - Inquérito Civil nº 071/2019
Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Rita
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que a transparência acerca das informações alusivas à gestão administrativa, financeira e orçamentária constitui-se em
instrumento fundamental ao exercício do controle externo, mormente o controle social feito pelo povo que, segundo o art. 1º, parágrafo único, da
Constituição Federal, é o titular do poder conferido ao Estado;
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CONSIDERANDO que o controle social consiste na participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle
da administração pública, como complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos,
contribuindo para favorecer a boa e correta aplicação desses mesmos recursos, e como mecanismo de combate à corrupção;
CONSIDERANDO que o controle social pode, inclusive, ajudar o gestor na fiscalização dos atos praticados pelos seus servidores, contribuindo
para uma gestão proba dos recursos públicos e evitando assim que o gestor venha a responder judicialmente por atos praticados por
subordinados;
CONSIDERANDO que a publicidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o art. 48, caput, da Lei Complementar n° 101/2000, estabelece, como instrumento de transparência da gestão fiscal, a
obrigatoriedade de divulgar, inclusive em meios eletrônicos: "os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos";
CONSIDERANDO que o art. 48, parágrafo único, II, da Lei Complementar n° 101/2000, determina que a transparência será também assegurada
mediante "liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público";
CONSIDERANDO que o art. 48-A, da mesma Lei Complementar n° 101/2000, assim dispõe: "Para os fins a que se refere o inciso II do
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações
referentes a: I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento
de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II
- quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos
extraordinários.";
CONSIDERANDO a plena vigência dos prazos estabelecidos pela Lei Complementar n° 101/2000, especialmente os constantes no art. 73-B, in
verbis: "Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo
único do art. 48 e do art. 48-A: I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes; II - 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; III - 4 (quatro)
anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão
contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.";
CONSIDERANDO que o não cumprimento das exigências previstas na legislação em questão, uma vez decorrido o prazo previsto no art. 73-B,
poderá ensejar a sanção de que trata o art. 23, § 3º, I, da citada Lei Complementar n° 101/2000 - impossibilidade de recebimento de qualquer
transferência voluntária, conforme dispõe o art. 73-C da Lei Complementar n° 101/2000: "O não atendimento, até o encerramento dos prazos
previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção
prevista no inciso I do § 3o do art. 23.";
CONSIDERANDO que os arts. 3º e 4º da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), determinam que os órgãos
divulguem, em local de fácil acesso, informações de interesse coletivo, disponibilizando, também, mecanismo de busca que permita o acesso a
dados e relatórios de forma objetiva e com linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei n° 12.527/2011 diz ser dever dos órgãos e das entidades públicas promover, independente de
requerimento, a divulgação das informações previstas (de interesse coletivo ou geral) em local de fácil acesso, devendo constar, no mínimo: "I registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao
público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V
- dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais
frequentes da sociedade";
CONSIDERANDO que, para cumprimento da divulgação, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos
de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação na internet, atendendo aos seguintes requisitos: "I - conter ferramenta de pesquisa de
conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e
texto, de modo a facilitar a análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; V - garantir a
autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso; VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou
entidade detentora do sítio; e VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008" (§§2° e 3° do art. 8° da LAI);
CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Nova Santa Rita não implantou o Portal da Transparência, de modo a cumprir as determinações
legais mencionadas;
CONSIDERANDO que o site da Câmara Municipal de Nova Santa Rita não é oficial;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade a atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e II).
RECOMENDA:
Ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Rita:
1) A disponibilização e gerenciamento, em página oficial, na internet, no prazo de 60 (sessenta) dias, observado o disposto no art. 5º, X, da
Constituição da República, das informações relativas ao Poder Legislativo exigidas pela Lei n° 12.527/2011 e LC n° 101/2000, conforme checklist
em anexo;
2) A atualização dos dados do Portal da Transparência até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referirem;
3) A divulgação adequada e imediata desta recomendação;
4) A comprovação do cumprimento desta recomendação, mediante expediente escrito, em, no máximo, cinco dias após o prazo assinalado no
item 1.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública de responsabilização pela prática de ato de improbidade
administrativa.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
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não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 8 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 006/2021
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da adolescente M. A. 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 139/2020 (SIMP 000656-310/2020), visando acompanhar
e apurar situação de suposta vulnerabilidade da adolescente M. A. 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 139/2020 (SIMP 000656-310/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento o Assessor Ministerial Lázaro Ferreira Borges;
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, renove-se o contido o cumprimento do despacho (ID. 31911097).
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Serve o presente como notificação ao destinatário para cumprimento da determinação acima.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 8 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil Público nº 136/2019
SIMP 001877-310/2019
Objeto: CARÊNCIA ESTRUTURAL DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
Investigado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CARÊNCIA ESTRUTURAL DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ. APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADES. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL. PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E BRINQUEDOS. RESOLUTIVIDADE.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado, após o recebimento de expediente e reunião com o Conselho Tutelar de São João do Piauí em que
demonstra péssimo estado de conservação dos equipamentos colocados à sua disposição, tais como computador, impressora, ausência de
telefone para o órgão, além do carro que vem apresentando problemas mecânicos.
Com isso, foi solicitado informações ao Município de São João do Piauí, que apresentou resposta, por meio do Ofício nº 03/2020-PGM,
informando que as situações problemáticas apresentadas eram pontuais e foram resolvidas, como a aquisição de aparelho telefônico e o
conserto do veículo.
Em ato contínuo, em 01 de setembro de 2020, foi realizado audiência extrajudicial onde estiveram presentes o Promotor de Justiça JORGE LUIZ
DA COSTA PESSOA, o Procurador do Município Dr. GUSTAVO BARBOSA NUNES, a Secretária de Assistência Social do Município SOCORRO
SOARES DE MOURA LEITE e Coordenadora da proteção Social Básica de São João do Piauí DANIELLY SÁ, que após amplo debate onde foi
ressaltado a necessidade de uma melhor estrutura física para o Conselho Tutelar, foi encaminhado minuta de Termo de Ajustamento de Conduta
ao município para análise e possibilidade de firmamento de acordo.
Ao responder, a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou a esta Promotoria de Justiça o Ofício nº 148/2020, afirmando que já
consta na LOA previsão de despesas para o Conselho Tutelar, a solicitação de um smartphone, impressora e brinquedos para o órgão, assim
como treinamento para os conselheiros (ID. 31797258).
Em seguida, esta Promotoria de Justiça notificou a secretaria para comprovar o cumprimento das obrigações que se comprometera a realizar
para melhoramento do Conselho Tutelar de São João do Piauí, o que foi respondido pela pasta, conforme documentos em ID. 32096035.
A secretaria informou e demonstrou, através de documentos e fotos, a aquisição de um smartphone, uma impressora multifuncional e tinta e
brinquedos a fim de tornar o ambiente lúdico para atendimento, todos estes equipamentos entregues aos conselheiros e já instalado no prédio.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi, em primeira análise, sanada, sendo as medidas tomadas pela
municipalidade eficientes para melhoramento do trabalho desenvolvido no Conselho Tutelar de São João do Piauí.
No bojo deste procedimento, foi realizada audiência extrajudicial, onde foi exposto por este Parquet a necessidade de melhorar a estrutura física
e a aquisição de equipamento para desenvolvimento do trabalho do Conselho Tutelar, o que foi atendido pela Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Os problemas levantados inicialmente pelos conselheiros foram resolvidos com o conserto do automóvel, a aquisição de impressora
multifuncional, aquisição de um smartphone e de brinquedos.
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
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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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 8 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 126/2019
SIMP 001355-310/2019
Objeto: PRESTAÇÃO E CONTAS - 2013 - ILICITUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Investigado: GILSON CASTRO DE ASSIS
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração de conduta improba do Prefeito Municipal
de João Costa no exercício financeiro de 2013 - Sr. Gilson Castro de Assis -, sobre realização de despesas com ausência de procedimento
licitatório, procedendo com inexigibilidade, inobservando o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para: contratação de serviços advocatícios e de
serviços contábeis, bem como para aquisição de terreno de 3 (três) hectares para construção de estádio.
Constatada a irregularidade, 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 080001861.2021.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 9 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 002/2021
Referente - Inquérito Civil nº 072/2019
Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que a transparência acerca das informações alusivas à gestão administrativa, financeira e orçamentária constitui-se em
instrumento fundamental ao exercício do controle externo, mormente o controle social feito pelo povo que, segundo o art. 1º, parágrafo único, da
Constituição Federal, é o titular do poder conferido ao Estado;
CONSIDERANDO que o controle social consiste na participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle
da administração pública, como complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos,
contribuindo para favorecer a boa e correta aplicação desses mesmos recursos, e como mecanismo de combate à corrupção;
CONSIDERANDO que o controle social pode, inclusive, ajudar o gestor na fiscalização dos atos praticados pelos seus servidores, contribuindo
para uma gestão proba dos recursos públicos e evitando assim que o gestor venha a responder judicialmente por atos praticados por
subordinados;
CONSIDERANDO que a publicidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, caput);
CONSIDERANDO que o art. 48, caput, da Lei Complementar n° 101/2000, estabelece, como instrumento de transparência da gestão fiscal, a
obrigatoriedade de divulgar, inclusive em meios eletrônicos: "os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos";
CONSIDERANDO que o art. 48, parágrafo único, II, da Lei Complementar n° 101/2000, determina que a transparência será também assegurada
mediante "liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público";
CONSIDERANDO que o art. 48-A, da mesma Lei Complementar n° 101/2000, assim dispõe: "Para os fins a que se refere o inciso II do
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações
referentes a: I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento
de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II
- quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos
extraordinários.";
CONSIDERANDO a plena vigência dos prazos estabelecidos pela Lei Complementar n° 101/2000, especialmente os constantes no art. 73-B, in
verbis: "Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo
único do art. 48 e do art. 48-A: I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes; II - 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; III - 4 (quatro)
anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão
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contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.";
CONSIDERANDO que o não cumprimento das exigências previstas na legislação em questão, uma vez decorrido o prazo previsto no art. 73-B,
poderá ensejar a sanção de que trata o art. 23, § 3º, I, da citada Lei Complementar n° 101/2000 - impossibilidade de recebimento de qualquer
transferência voluntária, conforme dispõe o art. 73-C da Lei Complementar n° 101/2000: "O não atendimento, até o encerramento dos prazos
previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção
prevista no inciso I do § 3o do art. 23.";
CONSIDERANDO que os arts. 3º e 4º da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), determinam que os órgãos
divulguem, em local de fácil acesso, informações de interesse coletivo, disponibilizando, também, mecanismo de busca que permita o acesso a
dados e relatórios de forma objetiva e com linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei n° 12.527/2011 diz ser dever dos órgãos e das entidades públicas promover, independente de
requerimento, a divulgação das informações previstas (de interesse coletivo ou geral) em local de fácil acesso, devendo constar, no mínimo: "I registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao
público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V
- dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais
frequentes da sociedade";
CONSIDERANDO que, para cumprimento da divulgação, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos
de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação na internet, atendendo aos seguintes requisitos: "I - conter ferramenta de pesquisa de
conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e
texto, de modo a facilitar a análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; V - garantir a
autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso; VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou
entidade detentora do sítio; e VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008" (§§2° e 3° do art. 8° da LAI);
CONSIDERANDO que a análise do conteúdo do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira leva à constatação
de que as informações disponíveis dificultam o controle da gestão pública, pois não disponibiliza informações mínimas que permitam o controle
externo na forma exigida pelas normas legais mencionadas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade a atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (incisos IV e II).
RECOMENDA:
Ao Presidente da Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira:
1) A disponibilização e gerenciamento, em página oficial, na internet, no prazo de 60 (sessenta) dias, observado o disposto no art. 5º, X, da
Constituição da República, das informações relativas ao Poder Legislativo exigidas pela Lei n° 12.527/2011 e LC n° 101/2000, conforme checklist
em anexo;
2) A atualização dos dados do Portal da Transparência até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referirem;
3) A divulgação adequada e imediata desta recomendação;
4) A comprovação do cumprimento desta recomendação, mediante expediente escrito, em, no máximo, cinco dias após o prazo assinalado no
item 1.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública de responsabilização pela prática de ato de improbidade
administrativa.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 8 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 128/2019
SIMP 001514-310/2019
Objeto: TRANSPORTE DE ELEITORES
Investigado: GILDESON BARROSO COELHO
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração da conduta praticada pelo Vereador de
Nova Santa Rita - Sr. Gildeson Barroso Coelho -, em razão da condução de pessoas para alistamento eleitoral, após notícia de fato encaminhada
a esta Promotoria de Justiça pelo Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral - São João do Piauí.
No Inquérito Civil constatou que o investigado violou princípios administrativos ao transportar 06 (seis) pessoas, na
maioria adolescentes, do Município de Capitão Gervásio Oliveira com destino ao Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral do Piauí, situada em São
João do Piauí, para realização de alistamento eleitoral.
Após oitiva de testemunhas, 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 080002031.2021.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92 (11, caput), ante a
violação do princípio constitucional da moralidade.
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
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arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 11 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUTIÇA
Inquérito Civil nº 073/2019
SIMP 000854-310/2019
Objeto: TRANSPARÊNCIA NO LEGISLATIVO
Investigado: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça relativo a apuração quanto ao cumprimento do Poder
Legislativo do Município de João Costa sobre a existência e regular alimentação do Portal da Transparência, cujas determinações encontram-se
insertas na Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011).
Foram realizadas várias diligências, esgotando-se todas as formas de resolutividade extrajudicial.
Diante disto, promoveu-se demanda judicial (ação civil pública).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando que a Câmara Municipal de João
Costa venha cumprir as determinações constantes na Lei de Acesso à Informação - processo nº 0800021-16.2021.8.18.0135.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 11 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 003/2021
Referente - Inquérito Civil nº 132/2019
Destinatário: Prefeito Municipal de São João do Piauí
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI, por seu
presentante legal, no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição Federal, e pelas disposições legais do
art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art.
225 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI o Inquérito Civil nº 132/2019 (SIMP 001062-310/2019), que
trata da situação de esgoto a céu aberto na Rua Luiz Carvalho, no Município de São João do Piauí-PI;
CONSIDERANDO que foram colhidas informações do Sr. Libanio Firmino de Sousa acerca da presença de animais peçonhentos e produção de
odor insuportável pelo esgotamento a céu aberto (ID: 31338812; Doc: 2635591);
CONSIDERANDO que restou formulado abaixo-assinado pelos moradores do Bairro Alto Santa Fé, em São João do Piauí-PI, em virtude do
descontentamento perante a omissão municipal na resolução da referida situação (ID: 31338812; Doc: 2635591);
CONSIDERANDO que o Secretário Municipal de Infraestrutura e Controle Viário informou a adoção de providências para elaboração de projeto
de calçamento com drenagem na Rua Luiz Carvalho, conforme Ofício nº 86/2020 (ID: 31705811; Doc: 2878698);
CONSIDERANDO que, à luz da Lei nº 11.445/2007, saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;
CONSIDERANDO que a ausência ou deficiência do serviço de saneamento básico, no qual se inclui um sistema eficiente de escoamento das
precipitações pluviométricas, agride, a um só tempo, o meio ambiente, a saúde pública e os direitos básicos dos consumidores;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 2º, IV, da Lei nº 11.445/2007, um dos princípios fundamentais da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico é a "disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado";
CONSIDERANDO que, segundo o art. 9º, II, dessa mesma lei, o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico,
devendo, para tanto, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização,
bem como os procedimentos de sua atuação;
CONSIDERANDO que compete aos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
Página 18

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 781 Disponibilização: Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2021 Publicação: Terça-feira, 12 de Janeiro de 2021

públicos de interesse local" (art. 30, V, da Constituição Federal),
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São João do Piauí-PI através de seu gestor, Sr. EDNEI MODESTO AMORIM, que:
a) promova a elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de projeto de galeria que contemple infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais e esgotamento sanitário na Rua Luiz Carvalho, em São João do Piauí-PI;
b) promova a execução do plano referenciado na alínea anterior, no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua apresentação.
REQUISITA que seja informado a este órgão ministerial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos termos desta
Recomendação, através do e-mail institucional segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br.
Por fim, fica advertido ao destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar adoção de medidas administrativas e ações judiciais
cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 11 de janeiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.6. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14957
Objeto: Acompanhar a instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência em razão da prática de crime ambiental imputado a pessoa jurídica
Construções e Planejamento- LTDA.
Procedimento Administrativo SIMP nº 000385-228/2019
PORTARIA nº 11/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais,
especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000385-228/2019, para apurar a prática do crime ambiental
imputado a pessoa jurídica Construções e Planejamento-LTDA;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos- PI instaurar procedimentos
administrativos reativos ao Juizado Especial Criminal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra expirado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Oficie-se o Juiz Titular do Juizado Especial Criminal, o Dr. Adelmar de Sousa Martins, instruindo-se com cópia dos documentos juntados no
SIMP em 23/10/2019, para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, apresente informações sobre a instauração e designação de audiência
preliminar contra a pessoa jurídica Construções e Planejamento LTDA e seus responsáveis legais, nos termos do artigo 76 da Lei nº 9.099/1995,
em razão da prática delituosa acima citada.
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotados os prazos de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 05 de outubro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14958
PORTARIA N° 25/2020
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
A notícia encaminhada pela 3ªPJPICOS, em que denotam-se irregularidades verificadas durante auditoria realizada pelo Departamento Nacional
de Auditoria do SUS no CAPS II de Picos/PI em idos de 2017;
que segundo mencionada notícia, a servidora Gerlany Leal Cronemberger acumulou/estaria acumulando indevidamente os cargos públicos de
enfermeira no Município de Picos/PI, com carga horária de 20h, e enfermeira do Município de Itainópolis/PI, com carga horária de 40h semanais,
notadamente porque os locais em que é lotada nos municípios, CAPS II e Posto de Saúde do Riacho, respectivamente, funcionariam no mesmo
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horário, tornando os vínculos incompatíveis;
que o princípio da indisponibilidade do erário igualmente pode ter sido maculado, pois, em tese, dificilmente a carga horária semanal imposta
estaria sendo adimplida de fato, vez que os órgãos funcionariam no mesmo horário;
art. 37, inc. XVI da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a de dois cargos de professor;
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Citada acumulação, uma vez comprovada, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade, dentre outros, conforme
art. 37, da CRFB/88, além de possível dano ao erário público.
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP e remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Realize-se pesquisa CNES quanto aos vínculos empregatícios e respectivas remunerações da profissional em alude, no ano de 2017 até o
corrente ano;
Solicite-se ao Município de Picos/PI que informe, no prazo de 10 (dez) dias:
horário de funcionamento do CAPS II do ano de 2017 até a presente data;
a escala de trabalho de Gerlany Leal Cronembeger no referido órgão do ano de 2017 até a presente data;
Solicite-se ao Município de Itainópolis/PI que apresente, no prazo de 10 (dez) dias:
até a presente data;
horário de funcionamento do Posto de Saúde do Riacho do ano de 2017
a escala de trabalho de Gerlany Leal Cronembeger no referido órgão do
ano de 2017 até a presente data;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente IC, MARIA ALICE DE MEDEIROS TAVARES, servidora do MP/PI;
<>Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019.Cumpra-se, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem
resposta.
Picos/PI, 26 de agosto de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, Bairro: Catavento, Picos - PI, CEP 64.600-000, fone (89): 3422.1141.
ICP 21/2015 - SIMP 000162-088/2017
Investigado: Wildemberg Monteiro Leal
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO. INDÍCIO NÃO
CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça após notícia em Termo de Declaração da Sra. Antônia Catiana Dias
da Rocha, informando negligência médica por parte do Sr. Wildemberg Monteiro Leal o que resultou no óbito de sua tia, a Sra. Maria Dalva Dias,
fls. 06/07.
Diante da informação acerca da omissão do investigado em prestar assistência médica devida, restou o presente ICP para apurar atos de
improbidade administrativa praticados pelo médico supramencionado.
Segundo descrito no termo de declaração, a vítima teria dado entrada no Hospital Regional Justino Luz de Picos-PI no dia 29.04.2017 queixandose de dor no peito, nas
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costas e falta de ar, após receber atendimento médico, foi-lhe administrada uma injeção de diazepan, e liberada em seguida.
O investigado por sua vez apresentou defesa arguindo, em síntese, que a paciente deu entrada no referido nosocômio com dispneia, respirando
com aporte de O2 e dor no Tórax, conforme ficha de atendimento, fl. 23.
Em atendimento à requisição deste Parquet, o CRM instaurou processo de Sindicância n. 015/2018 e concluiu que o médico não cometeu
infração ética, decidindo ao final pelo arquivamento da investigação, fls. 52/54-v.
Investigação instaurada, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos
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elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02(dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por inquérito público civil, entendimento decorrente do
procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01(um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional a extensão
deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Desta feita, não se tendo até a presente data logrado comprovação quanto aos fatos que motivaram a investigação, cujos indícios documentais
contam do ano de 2011, o mero decurso processual enseja a conclusão de ser parca a probabilidade de sucesso ministerial em amealhar
elementos probatórios hábeis a representação dos fatos que motivaram a presente demanda.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
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Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Picos/PI, 08 de julho de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14959
PORTARIA Nº 158/2020
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar ocorrência de irregularidade na prestação de contas da Câmara Municipal de São José do Peixe, notadamente o
descumprimento da Resolução nº 01/2015, que prevê o reajuste de 14% (catorze por cento) no subsídio dos vereadores, tendo em vista
que a variação dos subsídios no ano de 2015 alcançou 50% (cinquenta por cento) em relação ao recebido no exercício de 2014, sem a
devida norma legal, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, arts. 141, caput, e 143, II e III, da Constituição
Estadual, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, arts. 25, IV, "a" e "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e arts. 2º, parágrafo único, e 38,
parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; (art. 127, caput,
da Constituição Federal e art. 141, da Constituição Estadual)
CONSIDERANDO que incumbe, constitucionalmente, ao Ministério Público as funções de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, inclusive, o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 143, II e III, da Constituição Estadual);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados, em rol exemplificativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse
público;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 367, da Resolução nº 13/11 do TCE/PI (Regimento Interno), verificada a ocorrência de
julgamento pela irregularidade das contas, o Tribunal providenciará a remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público e as
Procuradorias Estadual ou Municipal, para a adoção das medidas legais cabíveis;
CONSIDERANDO que, segundo disposição do artigo 29, inciso VI, c/c o artigo 37, inciso X da CF/88, o valor do subsídio deve ser estabelecido
para a legislatura, no ano anterior, cabendo apenas a realização de revisão geral anual, juntamente com os servidores públicos,
acompanhando os índices inflacionários;
CONSIDERANDO os termos do Ofício PGJ nº 1196/2019, consistente na solicitação de adoção das medidas legais cabíveis referente ao
Acórdão nº 1346/2019, proferido no bojo do processo TC/005315/2015, onde consta o julgamento pela irregularidade na prestação de contas da
Câmara Municipal de São José do Peixe, notadamente o aumento do subsídio dos vereadores com variação de 50% (cinquenta por cento) em
relação ao recebido no exercício de 2014, sem a devida norma legal;
CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de São José do Peixe elaborou a Resolução nº 02/2012, fixando os subsídios dos vereadores para a
legislatura 2013-2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a Resolução nº 01/2015, que estabeleceu que os subsídios seriam reajustados
em 14% (catorze por cento) sobre os valores pagos no exercício de 2014;
CONSIDERANDO que o reajuste de 14% (catorze por cento) previsto na Resolução nº 01/2015 não foi obedecido, tendo em vista que a variação
ocorrida nos subsídios em 2015 alcançou 50% (cinquenta por cento);
CONSIDERANDO a decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, proferida no Acórdão nº 1346/2019, datado do dia
13 de agosto de 2019, consistente na expedição de determinação legal ao atual gestor da Câmara Municipal de São José do Peixe para que
promova a readequação dos subsídios dos vereadores ao percentual de aumento de 14% de acordo com a Resolução nº 01/2015;
CONSIDERANDO que foi instaurado o presente Procedimento Preparatório com o escopo de averiguar a ocorrência de irregularidade na
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prestação de contas da Câmara Municipal de São José do Peixe, notadamente, o descumprimento da Resolução nº 01/2015, que prevê o
reajuste de 14 % (catorze por certo) nos subsídios dos vereadores, tendo em vista que a variação dos subsídios no ano de 2015 alcançou 50 %
(cinquenta por cento) em relação ao recebido no exercício de 2014, sem a devida norma legal, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, o qual encontra-se com o prazo de tramitação vencido;
CONSIDERANDO que, nos termos da Res. nº 23/2007, do CNMP, vencido o prazo do procedimento preparatório, como é o caso, o Membro
do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras diligências, não havendo, pois, pelo menos no presente momento, justa causa para
arquivamento do feito ou ajuizamento de ação civil pública;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127 e 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, Resolução nº 23/2017 do CNMP e demais legislação pertinente, converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto é averiguar ocorrência de irregularidade na prestação de contas da Câmara Municipal de São
José do Peixe, notadamente o descumprimento da Resolução nº 01/2015, que prevê o reajuste de 14% (catorze por cento) no subsídio
dos vereadores, tendo em vista que a variação dos subsídios no ano de 2015 alcançou 50% (cinquenta por cento) em relação ao
recebido no exercício de 2014, sem a devida norma legal, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, conforme o
caso, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP/PI e
ao CSMP/PI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes
forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 18 de dezembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 005/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede municipal de Arraial, à luz dos princípios da
Administração Pública, visando garantir a segurança da comunidade escolar e a prestação de um ensino de qualidade, no ano letivo de
2021, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 205 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e Resolução 174/2017, do CNMP:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia e promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública,
enumerados, em rol exemplificativo, no caput dos arts. 37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estadual, nomeadamente dos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, I e VII, da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, de acordo com as disposições da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aos
Municípios incumbe manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estrado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental;
CONSIDERANDO os documentos e informações colhidos/obtidos por esta Promotoria de Justiça em procedimentos específicos visando
resguardar a efetiva prestação da merenda escolar e do transporte escolar;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III e 205 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36,
VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e Resolução 174/2017, do CNMP e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o
presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Arraial - Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de
fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede municipal de Arraial, à luz dos princípios da Administração
Pública, visando garantir a segurança da comunidade escolar e a prestação de um ensino de qualidade, no ano letivo de 2021, sem
prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CAODEC/MPPI para fins de conhecimento, via e-mail institucional,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Floriano(PI), 07 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 004/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação notarial por parte do município de Floriano e dos Cartórios de Registro
Civil, exercício de 2021, no que se refere à obrigatoriedade do registro civil de óbito para a realização do sepultamento do cadáver, à luz
dos princípios da Administração Pública, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação
de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO o conteúdo da Lei Federal nº 6.015/1973(LRP), que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências;
CONSIDERANDO que compete ao Município de Floriano, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a administração e conservação dos
cemitérios públicos, conforme art. 38 da Lei Complementar Municipal nº 07/2005;
CONSIDERANDO que nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do
assento de óbito, em vista do atestado de médico/declaração de óbito, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas
que tiverem presenciado ou verificado a morte, nos termos do art. 77 da LRP; a importância de fiscalização e acompanhamento dos gastos
públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, a fim de garantir a correta e efetiva aplicação dos recursos públicos e
realização dos serviços contratados;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública, notadamente o da legalidade (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o descumprimento da legislação notarial, no que se refere ao sepultamento de cadáver sem o devido registro civil de
óbito, tem fomentado a prática de diversas fraudes, notadamente contra o INSS, possibilitando a continuidade de recebimento indevido de
salários/proventos de pessoas já falecidas, gerando danos incalculáveis ao erário das instituições públicas;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127 e 29, III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, FUNERÁRIAS e CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL
sediados no município, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação notarial por parte do município de
Floriano e dos Cartórios de Registro Civil, exercício de 2021, no que se refere à obrigatoriedade do registro civil de óbito para a
realização do sepultamento do cadáver, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar as medidas judiciais e
extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e
CACOP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 07 de janeiro de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 002/2021
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Verificar a existência de irregularidades no cumprimento da legislação, no que toca ao índice de gasto com pessoal e o
concurso público em curso para provimento de cargos vagos no município de Nazaré do Piauí, sem prejuízo de serem tomadas as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n°
8.625/93, 36, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que na condição de tutor dos princípios regentes da administração pública enumerados no caput do art. 37, da Constituição
Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Publico agir
preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, nos termos do inciso II, do mesmo art. 37, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 169, da Constituição Federal, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, notadamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, a qual assevera que, em cada período de apuração, os Municípios não poderão exceder a 60 % (sessenta por cento) da receita corrente
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líquida, sendo 54 % (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6 % (seis por cento) para o Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que o município de Nazaré do Piauí firmou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público do Estado do
Piauí, visando a regularização do seu quadro funcional, através da realização de concurso público para servidores efetivos;
CONSIDERANDO que o Eg. Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos autos do processo TC nº 020033/2019, sustou, salvo melhor juízo, os
atos relativos ao concurso público - Edital nº 001, de 04 de novembro de 2019, destinado ao provimento de vagas no quadro efetivo da prefeitura
municipal de Nazaré do Piauí, mormente em razão do elevado índice de despesas com pessoal e a oferta de cargos além das vagas legalmente
criadas;
CONSIDERANDO que constitui, em tese, ato de improbidade administrativa a conduta de ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento, inclusive, praticar ato visando fim proibido em lei ou em regulamento;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que foi instaurada, a partir de demanda protocolada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito desta
Promotoria de Justiça, Notícia de Fato com a finalidade de averiguar eventuais irregularidades no gasto com pessoal no âmbito da administração
pública do município de Nazaré do Piauí, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, a qual encontra-se com o prazo de tramitação vencido;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, da Res. nº 174/2017, do CNMP, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo de tramitação, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 4º, da Res. nº 23/2007, também do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
para complementação de informações, antes da instauração do inquérito civil,
RESOLVE:
com fundamento nos 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, 141, 143, II e III, da Constituição Estadual, 26, I, da Lei n° 8.625/93, 36,
IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, 7º, da Res. 174/2017, do CNMP, e 2º, § 4º, da Res. 23/2007, do CNMP e demais legislação
pertinente, converter a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, cujo objeto é verificar a existência de
irregularidades no cumprimento da legislação, no que toca ao índice de gasto com pessoal e o concurso público em curso para
provimento de cargos vagos no município de Nazaré do Piauí, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI
e ao CACOP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em
caso de motivo justificável, consoante art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 07 de janeiro de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI14960
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO no12/2018
SIMP Nº: 000272-255/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de Inquérito Civil Público n.º 12/2018, SIMP n.º 000272-255/2017, instaurado a fim de "verificar a adequação do Conselho Municipal de
Saúde de Agricolândia - PI à Lei nº 8.142/90 e às disposições da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde,
que revogou a Resolução n.º 333/2003".
Às fls. 14 do arquivo consolidado do protocolo virtual do procedimento, Ofício PJSP n.º 301/2017, encaminhado ao Secretário de Saúde de
Agricolândia/PI, notificando-o para comparecimento em reunião de trabalho na Promotoria de Justiça.
Às fls. 16-18, Termo de Reunião sobre o Conselho de Saúde de Agricolândia/PI, com participação do Sr. Clay Regazzone Gonçalves de Sousa,
Secretário de Saúde de Agricolândia/PI e outros;
Às fls. 22, despacho determinando a conversão do Procedimento Preparatório n.º 05/2015 em Inquérito Civil Público n.º 12/2018;
Às fls. 24, Portaria n.º 22/2018 convertendo o Procedimento Preparatório n.º 05/2015 em Inquérito Civil Público n.º 12/2018;
Às fls. 31, despacho determinando que o Secretário de Saúde de Agricolândia/PI seja oficiado para que informe providências em atenção à
reunião supracitada;
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Às fls. 33, Ofício PJSP n.º 50/2019, encaminhado ao Secretário de Saúde de Agricolândia/PI, solicitando informações;
Às fls. 35, despacho visto em correição;
Às fls. 40, despacho determinando prorrogação do procedimento, bem como a expedição de Ofício ao Prefeito e ao Secretário de Saúde de
Agricolândia para comparecerem ao gabinete da Promotoria para assinatura de TAC;
Às fls. 50, Ata de Audiência Extrajudicial;
Às fls. 53-58, Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de São Pedro, e o
Município de Agricolândia/PI;
Às fls. 62, despacho determinando minuta de Relatório Final para
arquivamento.
É o breve relatório.
Primeiramente, infere-se do art. 6º da Resolução CNMP Nº 179/2017 que, ao ser celebrado TAC, deve-se solicitar arquivamento e
consequente pedido de homologação junto ao Conselho Superior, a fim de que este órgão superior tenha total ciência do pertinente teor.
Ainda nesse contexto, o art. 8º, inciso I, da Resolução CNMP Nº 174/2017, preceitua que: "O procedimento administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; (...)".
Neste passo, em virtude da celebração do referido TAC,
DETERMINO o arquivamento dos presentes autos, bem como, por oportuno:
a) a Instauração de Procedimento Administrativo para devido acompanhamento do cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta
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supracitado;
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Às fls. 33, Ofício PJSP n.º 50/2019, encaminhado ao Secretário de Saúde de Agricolândia/PI, solicitando informações;
Às fls. 35, despacho visto em correição;
Às fls. 40, despacho determinando prorrogação do procedimento, bem como a expedição de Ofício ao Prefeito e ao Secretário de Saúde de
Agricolândia para comparecerem ao gabinete da Promotoria para assinatura de TAC;
Às fls. 50, Ata de Audiência Extrajudicial;
Às fls. 53-58, Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de São Pedro, e o Município de
Agricolândia/PI;
Às fls. 62, despacho determinando minuta de Relatório Final para
arquivamento.
É o breve relatório.
Primeiramente, infere-se do art. 6º da Resolução CNMP Nº 179/2017 que, ao ser celebrado TAC, deve-se solicitar arquivamento e consequente
pedido de homologação junto ao Conselho Superior, a fim de que este órgão superior tenha total ciência do pertinente teor.
Ainda nesse contexto, o art. 8º, inciso I, da Resolução CNMP Nº 174/2017, preceitua que: "O procedimento administrativo é o instrumento próprio
da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; (...)".
Neste passo, em virtude da celebração do referido TAC,
DETERMINO o arquivamento dos presentes autos, bem como, por oportuno:
a Instauração de Procedimento Administrativo para devido acompanhamento do cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta supracitado;
Página 2 de 3
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/578b9ecae8e32156489f83b64deefaf7 Assinatura Realizada Externamente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
___________________________________________________________________________
b) Cientificação pessoal dos interessados, preferencialmente por meios eletrônicos, ou através de publicação no Diário Eletrônico do MPPI,
caso não localizados;
c) Remessa do presente procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de apreciar retrocitada
determinação, com arrimo nas argumentações acima expendidas.
São Pedro do Piauí (PI), 09 de Dezembro de 2020.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça
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Cientificação pessoal dos interessados, preferencialmente por meios eletrônicos, ou através de publicação no Diário Eletrônico do MPPI, caso
não localizados;
Remessa do presente procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de apreciar retrocitada
determinação, com arrimo nas argumentações acima expendidas.
São Pedro do Piauí (PI), 09 de Dezembro de 2020.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça

3.10. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14961
PORTARIA Nº 120/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 40/2020
Objeto: solicitar providências para a realização de cirurgia ortopédica no Hospital Getúlio Vargas.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magma;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO declaração noticiada à 12ª PJ, referente a demora para realização de cirurgia de Cruzado Anterior no
Hospital Getúlio Vargas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 29/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de solicitar providências para a
realização de cirurgia ortopédica no HGV;
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CONSIDERANDO a Certidão nº 126/2020, na qual a declarante confirmou a marcação do procedimento cirúrgico para 08 de outubro de 2020,
contudo, o mesmo não se realizou na referida data;
CONSIDERANDO o Ofício Gabinete nº 1539/2020, encaminhado pela direção geral do Hospital Getúlio Vargas, o qual confirma a não realização
da cirurgia, devendo a paciente seguir em acompanhamento ambulatorial;
CONSIDERANDO a Certidão nº 201/2020, por meio da qual a declarante detalha o quadro de saúde da paciente, sua genitora, que, conforme
atestou a equipe da Clínica Ortopédica, é irreversível, de modo que a mesma deve seguir com tratamento fisioterápico;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 29/2020 (SIMP: 000069-027/2020).
CONSIDERANDO a necessidade da realização de novas diligências e da solicitação de informações à diretoria técnica do Hospital Getúlio
Vargas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 29/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 40/2020, a fim de solicitar providências para a realização de cirurgia ortopédica no Hospital Getúlio
Vargas, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4 - Oficiar a Diretoria Técnica do Hospital Getúlio Vargas, a fim de solicitar o histórico da paciente, bem como parecer da equipe da Clínica
Ortopédica sobre o estado de saúde da mesma e a irreversibilidade do seu quadro.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 15 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 114/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde
pública, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que de acordo com o Plano Nacional de Combate à Dengue compete, dentre outras ações, ao Estado: 1) manter os territórios
abastecidos com os insumos estratégicos (inseticidas) necessários ao controle da dengue nos municípios, de acordo com a programação
estadual; 2) intensificar o monitoramento, supervisão e apoio técnico aos municípios, com divulgação semanal dos casos; 3) Garantir a realização
de aplicação de UBV(carro fumacê) pesada em municípios com situação epidêmica de dengue (técnicos, equipamentos e insumos); 4)
disponibilizar material de apoio às ações de mobilização (folders e cartazes); 5) garantir o suporte técnico dos sistemas de informação das
endemias;
CONSIDERANDO notícia de alerta emitida pelo Ministério da Saúde acerca da possibilidade de surto de dengue no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que do ano de 2018 para 2019, os casos de dengue no Piauí aumentaram mais de 300%;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório Nº 05/2020, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar as ações
implementadas pelo Estado do Piauí para a contenção de possível epidemia de dengue;
CONSIDERANDO que foi expedido ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde Parecer Técnico, a fim de solicitar parecer
técnico procedido por profissional da Medicina do Ministério Público, com o objetivo de analisar a ações implementadas pela Secretaria de Estado
da Saúde, encaminhada a esta Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório Nº 05/2020 (SIMP Nº 000005-027/2020) e que é
necessária a continuidade da atuação da 12ª Promotoria de Justiça no caso em tela;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 05/2020, a fim de apurar as ações implementadas pelo Estado do
Piauí para a contenção de possível epidemia de dengue, e determinando, desde logo, as seguintes diligências:
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1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este inquérito civil.
3 - Oficie-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, solicitando apoio e parecer técnico, com posterior envio a esta promotoria de
justiça, a fim de avaliar a situação objeto do referido procedimento;
4 - Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e ao Conselho Superior do Ministério
Público para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
5 - Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 09 de dezembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.11. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14962
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021 - SIMP Nº 000071-033/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 38ª Promotoria de Justiça, 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 ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 53 que a criança e o adolescente têm direito à
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurandolhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;(...)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Além de ser função do poder público assegurar,
criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida, de acordo com o disposto no artigo 27 e 28, I do Estatuto da Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO que segundo a Lei 7853/89, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de
aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência é crime com punição de
reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa;
CONSIDERANDO que na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pessoa com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e ou altas habilidades/superdotação se integre por si mesma, mas que o ambiente educacional se transforme para possibilitar
essa inserção, ou seja, esteja devidamente preparado para receber a todas as pessoas, indistintamente;
CONSIDERANDO que a Resolução Nº 146/2017, do Conselho Estadual de Educação, acentua em seu artigo 33, que as escolas do Sistema
Estadual de Ensino, em hipótese alguma, poderão negar matrícula aos estudantes com necessidades educacionais especiais;
CONSIDERANDO que o processo seletivo para ingresso no Colégio Militar de Teresina deve ser considerado de forma análoga a um concurso
público, conforme jurisprudência vigente;
CONSIDERANDO que conforme a doutrina brasileira, a analogia consiste em um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da
ausência de previsão específica em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos ou semelhantes;
CONSIDERANDO que o processo analógico é um raciocínio baseado em razões relevantes de similitude;
CONSIDERANDO que o estado do Piauí, nos termos do artigo 25 do Decreto Nº 15.259/13, estabelece a reserva de vagas de 10% a 20% para
pessoas com deficiência nos concursos públicos estaduais;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 4.835/96, em seu artigo 1º, estabelece que: Art. 1º - A Administração Pública Estadual Direta, Indireta e
Fundacional, quando da realização de concursos públicos para provimentos de vagas referentes a cargos e empregos públicos, fixará o
percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas a serem providas, para destinação aos portadores de deficiências.
CONSIDERANDO que o CETI Governador Dirceu Mendes Arcoverde (Colégio da PM/PI), embora seja gerido pela Polícia Militar do Piauí, integra
o Sistema Estadual de Ensino, condição que não o desobriga de observar o modelo de ensino inclusivo preconizado em nossa legislação e todo
o acima exposto;
CONSIDERANDO que a luz dos Princípios Constitucionais e da Política educacional Inclusiva adotada pelo Brasil, a implementação de programa
de cotas para pessoa com deficiência no caso em comento, é plenamente possível, como medida afirmativa destinada à minimização das
barreiras impostas aos educandos com deficiência, visando à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, não implicando tal reserva em
ofensa ao Princípio da Igualdade, nem tão pouco trazendo qualquer prejuízo aos demais candidatos do teste classificatório, a medida em que se
fizermos uma analogia com as disposições do tema no âmbito do concurso público, caso as vagas reservadas não sejam preenchidas, poderão
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ser destinadas aos outros candidatos;
CONSIDERANDO que nos termos do Edital para ingresso na 1ª Série do Ensino Médio em Tempo Integral para o ano letivo de 2021, do CETI
"GOV. DIRCEU MENDES ARCOVERDE"/ COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ (CPM), embora reserve vagas ao público alvo da
Educação Especial, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o fez apenas no
percentual de 5% (cinco) por cento do total de vagas ofertadas;
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo nº 07/2020 pela 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, visando garantir a
inclusão de cotas para pessoas com deficiência (PCD) no referido edital;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Diretora do CETI Dirceu Mendes Arcoverde, Srª Ana Cristina Alves de Sousa, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput):
a) Que altere o item 1.1 do Edital para ingresso na 1ª Série do Ensino Médio em Tempo Integral para o ano letivo de 2021, do CETI "GOV.
DIRCEU MENDES ARCOVERDE"/ COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ (CPM), a fim de que sejam destinadas às pessoas com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, no mínimo 10% (dez) por cento do total das
vagas ofertadas no certame, a fim de que se adeque a legislação Estadual análoga.
b) No prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta Notificação Recomendatória, encaminhe à 38ª Promotoria de Justiça de
Teresina/PI, informações relativas ao atendimento desta notificação, inclusive sobre os motivos, caso existam, da não-concretização das
condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por
sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias),
administrativas (improbidade) e/ou penal.
A partir da data da entrega da presente notificação recomendatória, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus
destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos
futuros imputáveis a sua omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Notificação Recomendatória
Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto
em Lei Federal.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, à Secretaria Estadual
de Educação - SEDUC e ao Conselho Estadual de Educação - CEE.
Teresina, 10 de janeiro de 2021.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça da Educação - 38ª PJ

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI14966
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 67/2020
(SIMP 000639-206/2019)
PORTARIA nº 119/2020
FINALIDADE: apurar a suposta situação de negligência dos pais da menor, Geovana Barbosa da Conceição.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), pelo art. 25 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), pelo art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127 da CRFB/88);
CONSIDERANDO que, no âmbito do ECA, o Ministério Público é competente para instaurar procedimentos administrativos, nos termos no art.
201, VI, da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato 197/2019 (SIMP 000639-206/2019), por meio de relatório encaminhado pelo Conselho
Tutelar, para apurar suposta situação de negligência dos pais da menor, Geovana, vez que esta estaria com percentual de faltas escolares maior
que trinta por cento;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social foi oficiada, inclusive com reiteração, para promover o acompanhamento da
menor e sua família, e não apresentou nenhuma resposta;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para apurar os fatos narrados, haja vista que a Notícia de Fato deve ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento,
prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 3º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, e considerando
que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou e que a busca pública por elementos de informação, não pode ser perpétua e
deve guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 197/2019 (SIMP 000639-206/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 67/2020, para apurar
suposta situação de negligência dos pais da menor, Geovana Barbosa da Conceição.
NOMEAR para secretariar este procedimento o técnico ministerial João Henrique da Silva Alves.
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento e alterar o objeto 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 e
para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) REMETA-SE cópia do despacho de instauração e do ofício enviado, com comprovação de recebimento pela Secretaria de Assistência Social
do Município à 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI, com a finalidade de apurar possível crime pelo descumprimento de requisição Ministerial;
4) REQUEIRO à Secretaria de Assistência Social, com envio de cópia do relatório do Conselho Tutelar, que tome as providências cabíveis no
sentido de promover o acompanhamento da menor e de sua família, prestando os atendimentos que se fizerem necessários, informando a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de vinte dias, as diligências realizadas;
5) REQUEIRO ao Conselho Tutelar que, no prazo de dez dias, realize visita na residência da menor, confeccionando relatório social, destacando:
se a menor está estudando; qual seu grau de assiduidade escolar; como está a relação familiar; entre outras informações que Conselho Tutelar
achar pertinente;
6) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere a solicitação por
uma vez e após a resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e registro de
praxe.
Uruçuí-PI, 13 de novembro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
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3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI14967
Procedimento Administrativo n.º 09/2019
SIMP: 000371-174/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 63/2017 e posteriormente convertido em Procedimento
Administrativo n.º 09/2019, por meio da Portaria n.º 12/2019, com a finalidade de apurar notícia de existência de débitos junto à Agespisa,
referente a prestação de contas do município de Piracuruca, no ano de 2013.
O presente procedimento originou-se a partir do ofício n.º 811/2017 (fls. 10/14), oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, para as providências
pertinentes ao caso.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências inciais, por meio do ofício n.º 116/2018 (fl. 17), solicitou-se ao município de Piracuruca
informações quanto ao débito de R$ 27.922,00 (vinte e sete mile novecentos e noventa e dois reais) junto a Agespisa, constante no Acórdão n.º
3.272/16, processo TC n.º 08.844/13.
Por meio do ofício n.º 071/2018 (fls. 19/22), o município informou que o referido débito foi objeto de parcelamento em 10/11/2014, em 120 (cento
e vinte) parcelas e que o ordenador de despesas a época era o Sr. Manoel Francisco da Silva.
Com o intuito de melhor solucionar o feito, em 01/10/2019 expediu-se novo ofício ao município de Piracuruca (fl. 33), para que fosse apresentada
manifestação quanto aos demais item do Acórdão n.º 3.272/16. Por meio do ofício n.º 164/2019 (fls. 35/320) o município encaminhou as
informações solicitadas por este Órgão Ministerial.
Em 14/01/2020 esta Promotoria de Justiça solicitou apoio ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público (CACOP), com resposta encaminhada mediante consulta acostada as fls. 325/327.
É o relatório.
O inadimplemento da obrigação de honrar os débitos junto a Agespisa poderia, em tese, configuraria violação ao princípio da legalidade,
conforme art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.429/91 e para a configuração do ato ímprobo em questão é necessário a presença do elemento subjetivo
(volitivo) de praticar o ato ilegal.
No presente caso, verifica-se que o dolo do ordenador de despesas a época não está caracterizado nos autos, tendo em vista que foi firmado
contrato de parcelamento com a Empresa Pública, não existindo notícias, até a presente data, de novo inadimplemento do município.
Ademais, o dano ao erário capitulado no art. 10 da Lei n.º 8.429/92 também não é vislumbrado nos autos, tendo em vista que o contrato de
parcelamento foi firmado sem juros ou correções monetárias.
Outrossim, no julgamento de agravo no Resp 1.245.622, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, afirmou que a aplicação
da Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista seu caráter sancionador, "deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções
em face de erros toleráveis e meras irregularidades".
Desta feita, analisando o objeto do presente procedimento e os documentos acostados aos autos, verifica-se que as irregularidades foram
sanadas pelo município em decorrência do parcelamento do débito, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente
caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público e CACOP do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 11 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 12/2019
SIMP: 000358-174/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 24/2018 e posteriormente convertido em Procedimento
Administrativo n.º 12/2019, por meio da Portaria n.º 24/2019, com a finalidade de apurar notícia de deficiente mental, Sr. Raimundo Nonato
Carvalho, sendo negligenciado pelo irmão, Sr. Jorge Batista Carvalho.
O presente procedimento originou-se a partir de relatório social (fl. 09) oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de São
José do Divino relatando a falta de repasse do beneficio assistencial BPC-Loas ao Sr. Raimundo Nonato, ocasionando vulnerabilidade no direito
de alimentação, saúde, dentre outros.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências, por meio do ofício n.º 595/2019 (fl. 31), solicitou-se a Secretaria de Assistência Social
de São José do Divino relatório social atualizado acerca do presente caso.
Em resposta, por meio do ofício n.º 10/2019 (fls. 33/34), a Secretaria de Assistência Social informou que foi ajuizada ação para a troca de
representação legal de Raimundo Nonato e que o benefício vem sendo administrado pelo pai, Sr. Domingos Ferreira de Carvalho, com a
concordância do irmão, Sr. Jorge Batista.
Com o intuito de melhor solucionar o feito, em 27/01/2020, expediu-se novo ofício a Secretaria de Assistência social com vias a constatar o
detentor da posse do cartão e senha, bem como a atual situação de Raimundo Nonato.
Em resposta, por meio do ofício 19/2020 (ID n.º 31790525), a Secretaria de Assistência Social informou que o pai de Raimundo Nonato, após
audiência realizada na Vara Única da Comarca de Piracuruca, encontra-se com a curatela provisória do filho, aguardando data a ser designada
para perícia médica e que não mais persiste a vulnerabilidade inicialmente relatada.
É o relatório.
Com o ajuizamento de ação visando a troca de titularidade da curatela de Raimundo Nonato e a não persistência da situação de vulnerabilidade,
conforme relatórios da Secretaria de Assistência Social acostados aos autos, verifica-se a resolutividade do problema inicialmente relatado.
Perceba-se, portanto, que não há justificativa para o seguimento do presente Procedimento Administrativo, sendo o arquivamento medida que se
impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13 da Resolução n.º 174/2017, determino a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 11 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 35/2020
SIMP: 000176-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 35/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
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56/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a instalação ou reordenamento dos serviços assistenciais de prestação contínua destinados
às pessoas em situação de rua durante o período da pandemia da Covid-19 no município de São José do Divino/PI.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 23/2020 (ID n.º 31222772), destinada ao município de São José do
Divino/PI, recomendando-se, em síntese, a instalação ou reordenamento dos serviços socioassistenciais de prestação contínua destinados às
pessoas em situação de rua, com toda a estrutura física, mental e de recursos humanos.
Por meio do ofício n.º 04/2020 (ID n.º 31327286), a Secretaria de Assistência Social informou que acatou integralmente o instrumento
recomendatório, bem como informou que até a presente data não possui pessoas em situação de rua no município.
É o relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o município acatou, de forma integral, os termos da Recomendação Ministerial n.º 23/2020. Ademais, durante o
trâmite do presente procedimento não foram constatadas irregularidades quanto ao seu objeto e não há pessoas em situação de rua no
município. Ainda, havendo casos relacionados ao objeto do presente procedimento poderá ser autuado procedimento próprio para as medidas
cabíveis.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 11 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14968
SIMP: 000038-308/2020
PORTARIA PATAC N° 001/2021
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de J ustiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de su as atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
A) que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
B) que o MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI celebrou o TAC n.º 032/2020, levado a homologação judicial nos autos da ação nº 080388302.2019.8.18.0026;
C) que o referido TAC tem como objeto a adoção de providências para prevenir os riscos decorrentes de enchentes, inundações e movimentos
de massa no território do Município de Campo Maior/PI;
D) que, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.608/2012, é dever dos entes federados adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de
desastres e que o Município de Campo Maior/PI conta com reconhecimento federal em eventos hidrológicos nos anos de 2004, 2008, 2009 e
2018, sendo os alagamentos eventos recorrentes no período chuvoso;
E) a aproximação do período chuvoso no Município de Campo Maior/PI.
RESOLVE:
Instaurar PATAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos que denotem o
cumprimento das obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
1) registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP e
publicação no DOEMP;
2) remeta-se cópia digital da presente portaria ao CAOMA;
3) com remessa de cópia integral do TAC nº 032/2020, solicite-se ao Município de Campo Maior, por seu Prefeito Municipal e Superintendência
Municipal de Defesa Civil, informações sobre o cumprimento das obrigações assumidas no termo de ajustamento;
4) nomeia-se como secretário do presente PA, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora do MP/PI;
5) diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo estabelecido, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14969
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000750-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000750-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, narrando suposta
prática do art. 268 do Código Penal, por parte de candidatos a prefeito, Ramires, e vice-prefeito, Chico Tuíca, do Partido Progressista - PP (11),
de Passagem Franca do Piauí/PI.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1549/2020-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de Barro Duro solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Barro Duro - PI, 18 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000751-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000751-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, narrando suposta
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prática do art. 268 do Código Penal, por parte de candidatos a prefeito, Saulo, e vice-prefeito, Danilo, do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB (45), de Passagem Franca do Piauí/PI.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1548/2020-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de Barro Duro solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Barro Duro - PI, 18 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000753-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000753-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, narrando um
acidente de trânsito ocorrido no dia 15.11.2020. No dia acima mencionado, por volta das 10h15, a guarnição foi acionada em razão do acidente
noticiado e deslocou-se ao local, onde constatou a colisão próximo ao nº 399, na BR-316, próximo também ao estabelecimento "Francisca
Lanches".
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1550/2020-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de Barro Duro solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Barro Duro - PI, 18 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021/FMMP-PI14948
EXTRATO DO CONTRATO N° 02/2021/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 02/2021, firmado em 08 de janeiro de 2021, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.957.444/0001-07,;
b) Objeto: Adesão nº 08/2020 do Fundo de Modernização do MPPI à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 da PGJ para aquisição de
placas de identificação (Placa de sinalização modular autopersonalizável, confeccionada em alumínio extrudado e acabamento lateral anodizado
fosco), nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência e anexo deste contrato (Anexo I);
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.078/90, e Decreto nº 7.892/13;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0010.0006512/2020-79;
e) Processo Licitatório: Adesão nº 08/2020 àata 15/2020 do Pregão nº 29/2019 do MPPI;
f) Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia após a publicação do
extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 19.557,50 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo essa
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Projeto/Atividade: 4102; Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 4.4.90.52Nota de Empenho: 2020NE00026;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Igor José Paes Landim do Lago, portador da Cédula de Identidade n.º 1.644.021 e CPF (MF) nº
891.093.173-68, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Presidente do Conselho Gestor do FMMP/PI.
ANEXO I
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QTDE.

P R E Ç O
UNITÁRIO

V A L O R
TOTAL

1

Placa de sinalização modular autopersonalizável, confeccionada em alumínio
extrudado e acabamento lateral anodizado fosco

5 M²

R$ 3.915,00

R
$
19.575,00

VALOR TOTAL: R$19.557,50 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.

4.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021/PGJ14949
EXTRATO DO CONTRATO N° 01/2021/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 01/2021, firmado em 08 de janeiro de 2021, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa APPROACH TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº24.376.542/0001-21;
b) Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de subscrição de softwares da Solução deNextGenerationFirewallPaloAlto Networks, com
módulosURLFilteringeThreatPrevention, e Renovação da Garantia dos equipamentos modelo PA3020 em alta disponibilidade por 12 (doze)
meses, para atendimento às demandas do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I)eanexoIdeste contrato.
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c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0016.0005225/2020-12;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º35/2020;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato éde 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, e encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura,podendo ser prorrogado, a critério da Contratante, até completar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
meses,tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei
8.666/1993;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$ 176.542,00 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.40Nota de Empenho: 2020NE00841;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Kent Johann Modes, portador da Cédula de Identidade n.º4826448/SSP-SCe CPF (MF) nº047.478.629-35, e
contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:APPROACH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:24.376.542/0001-21
ENDEREÇO:AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 416,SL 303,CENTRO,FLORIANÓPOLIS/SC, CEP:88015-100
REPRESENTANTE:KENT JOHANN MODES,CPF:047.478.629-35
FONE:(48) 4009-2160
E-MAIL:contato@approachtec.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Unid.

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

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

2

Unid.

R
$
40.500,0
0

R
$
81.000,0
0

2

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

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0

3

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

2

Unid.

R
$
23.885,5
0

R
$
47.771,0
0
R
$
176.542,
00

ValorTotal
Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.

4.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021/FMMP-PI14953
EXTRATO DO CONTRATO N° 01/2021/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 01/2021, firmado em 11 de janeiro de 2021, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº04.198.254/0001-17;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada, contemplando a subscrição de softwares da
plataforma AdobeCreativeCloudForTeamAllApps, com a subscrição de aplicativos e serviços de implantação, suporte técnico e atualização da
versão, por 36 (trinta e seis) meses, em atendimento às necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.078/90, e Decreto nº 7.892/13;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0016.0007626/2020-78;
e) Processo Licitatório: SRP-Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Pregão nº 24/2020 do MPPI;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato éde 36(trinta e seis) meses, com início a partir de sua assinatura, e encerramento na
mesma data do ano seguinte ao da assinatura,podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 48(sessenta) meses, nos termos
do art. 57,IV, da Lei nº 8.666/93,tendoeficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$ 46.212,76 (quarenta e seis mil, duzentos e doze reais e setenta e seis centavos);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Projeto/Atividade: 4102; Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 4.4.90.40Nota de Empenho: 020NE00027;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Márcia Caetano da Silva, portador da Cédula de Identidade n.º: 1.862.366 SSP/DFe CPF (MF) nº:
698.295.511-72, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Presidente do Conselho Gestor do FMMP/PI.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:MCR Sistemas e Consultoria Ltda ,CNPJ:04.198.254/0001-17
ENDEREÇO:SHN, Quadra 1, Bloco A, Ed. LeQuartier, sala 803, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70701-000.
REPRESENTANTE:Márcia Caetano da Silva,CPF:698.295.511-72
FONE::(61) 3031-0000 / (61) 3031-0001 / (61) 98184-8829 ,E-MAIL:mcr@mcrsoftware.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Serviç
o

Valor
Unitário

Valor
total

1

Subscrição de softwares da plataforma AdobeCreativeCloud For TeamAllApps, com a
subscrição de aplicativos e serviços de implantação, suporte técnico e atualização da
versão, por 36 (trinta e seis) meses.
Fabricante: Adobe.
Período 36 (trinta e seis) meses.

4

Licenç
a de
uso

R
$
11.553,1
9

R
$
46.212,7
6

Valor total: R$ 46.212,76 (quarenta e seis mil, duzentos e doze reais e setenta e seis centavos).

R

$
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46.212,7
6
Teresina (PI), 11 de janeiro de 2021.

4.4. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 08/2018.14963
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 08/2018, firmado em 08 de Janeiro de 2021 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.757.597/0001-37 ;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0722.0005040/2020-43;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa o reajuste e a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art.
57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e cláusula sétima do contrato administrativo nº 08/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para
fornecimento de tecnologia para atividade de extração e análise de dispositivos móveis para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime GAECO, conforme as especificações contidas no anexo I ;
d) Fundamento Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei n°. 8.666/93;
e) Dos Valores: O valor total do presente termo aditivo será de R$ 40.752,92 (quarenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa
e dois centavos) .
f) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
g)Signatários: Pela contratada, a Senhora Luciana Bisbo da Silva Galão, portadora do CPF Nº 844.216.301-87 e contratante, Dra. Carmelina
Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 11 de Janeiro de 2021.

5. OUTROS
[]

5.1. 21ª ZONA ELEITORAL - PIRACURUCA14951
Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 03/2020
SIMP: 000013-175/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 03/2020, instaurado por meio da
Portaria n.º 03/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios
durante a situação de emergência declarada após o surto da Covid-19 no município de São José do Divino, com o fim de evitar promoção
pessoal de candidatos no pleito municipal.
Após a devida instauração do ato, expediu-se a Recomendação Eleitoral n.º 03/2020 (ID n.º 31261322), destinada aos agentes públicos do
município de São José do Divino, recomendando-se, em síntese, a não distribuição de bens, valores ou benefícios durante o ano de 2020 e que
as dispensas de licitação em decorrência da situação de emergência fossem comunicadas a esta Promotoria Eleitoral, no prazo de cinco dias
após a abertura do procedimento.
Os destinatários acataram de forma integral os termos da recomendação eleitoral supramencionada, conforme se depreende dos documentos
acostados aos autos. Durante o procedimento as dispensas de licitação foram comunicadas a esta Promotorial Eleitoral, com a verificação das
informações por meio de constatações no portal da transparência da prefeitura.
É o relatório.
Diante do exposto, com o acatamento integral dos termos da recomendação eleitoral n.º 03/2020 verifico que não houve, durante o pleito eleitoral
de 2020, constatação de abuso de poder econômico e político, uso promocional de candidatos, partidos políticos ou coligação, permissão de
doação de bens por agente público, bem como houve a garantia da lisura do pleito.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo Eleitoral atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a
serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 81 da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019.
Determino a comunicação do arquivamento aos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí e ao Conselho Superior do Ministério
Público
Após o cumprimento das diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
PROMOTOR ELEITORAL DA 21.ª ZONA ELEITORAL
Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020
SIMP n.º 000214-175/2020
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020, instaurado com a finalidade
de investigar eventual prática de conduta vedada por parte de agente público, conforme art. 73, inciso I, da Lei n.º 9.504/97.
O presente procedimento originou-se a partir de Representação Eleitoral, subscrita pela Coligação - Piracuruca Para O Povo
(MDB/Republicanos), a qual denunciou suposto abuso de poder político, perpetrado pelo então prefeito de Piracuruca/PI, Sr. Raimundo Alves
Filho, mediante o uso de bens públicos móveis (máquinas do PAC) para a recuperação de diversas estradas no período eleitoral, inclusive em
propriedade privada pertencente ao Sr. Manoel Escórcio de Brito Filho, então secretário municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, notificou-se o Sr. Eduardo Rocha (ID n.º 32047443) para comparecer à
audiência extrajudicial, a qual foi realizada no dia 06/11/2020, conforme ata e registro audiovisual de ID n.º 32047603.
Ademais, ainda com vistas à adequada instrução do feito, diligenciou-se no sentido de qualificar o Sr. Wellington, conhecido como "Pé de pato",
proprietário da empresa "Comercial Parceria", conforme certidão de ID n.º 32055313 e relatório de ID n.º 32055445.
Na posse de tais informações, realizou-se, em 10/11/2020, audiência extrajudicial com o Sr. Wellington de Brito Morais, consoante ata e registro
audiovisual de ID n.º 32069825.
Na mesma data, realizou-se também audiência extrajudicial com o Sr. Manoel Escórcio de Brito Filho, cuja ata se encontra juntada ao ID n.º
32069792.
Ademais, expediu-se o ofício n.º 152/2020 (ID n.º 32054542) à Prefeitura de Piracuruca/PI, requisitando informações sobre quais secretarias as
aludidas máquinas são vinculadas, bem como cópia do procedimento licitatório TP 001/2020.
Em resposta, por intermédio do ofício n.º 165/2020 (ID n.º 32124179), o município encaminhou cópia do documento requerido, assim como
esclareceu que as máquinas estão vinculadas à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.
Por fim, acostou-se certidão confirmando o decurso do prazo do art. 62, caput, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019.
É o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do procedimento em epígrafe expirou, bem como a imprescindibilidade de continuidade à
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investigação iniciada, DETERMINO, com fulcro no art. 62, caput, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão
deste procedimento por mais 60 (sessenta) dias.
Comunique-se a Procuradoria Regional Eleitoral e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
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