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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1337ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 05
DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.16006
PAUTA DA 1337ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 05 DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
1.1 Procedimento de Gestão Administrativa nº 03/2019 (GEDOC Nº 000069-226/2020). Processo físico. Origem: Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí. Assunto: Processo Administrativo disciplinar em face do Promotor de Justiça Dr. Galeno Aristóteles Coelho de Sá,
Titular da Promotoria de Justiça de Luís Correia/PI. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2. COMUNICAÇÕES
2.1. E-DOC
2.1.1 E-DOC Nº 07010086173202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 004/2020 (SIMP 000153-083/2020), apurar denúncia de recebimento e uso indevido de
diárias no período de 14 a 18/10/2019 pela servidora LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA.
2.1.2 E-DOC Nº 07010086174202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº SIMP 000186-237/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
2.1.3 E-DOC Nº 07010086177202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000017-370/2020, com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do
novo corona vírus (COVID 19) no município de Paquetá do Piauí.
2.1.4 E-DOC Nº 07010086186202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de arquivamentos dos
Procedimentos Administrativos nº 98/2019 (000787-062/2019), 38/2020 (000103-062/2020), 35/2020 (000101-062/2020).
2.1.5 E-DOC Nº 07010086187202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto:comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 219/2019(SIMP 001879-310/2020), que versa sobre improbidade administratrativa.
2.1.6 E-DOC Nº 07010086529202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 055/2019(SIMP 000376-310/2019), com o objetivo de Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA de Campo
Alegre do Fidalgo.
2.1.7 E-DOC Nº 07010079075202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI.
Assunto: comunicação de instauração do Procedimento Administrativo SIMP, 000148-246/2020, para acompanhar a execução das ações de
combate à pandemia da vírus covid-19 nos Municípios de Luzilândia, Madeiro e Joca Marques.
2.1.8 E-DOC Nº 07010079269202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de recomendação
Procedimento Administrativo nº 14/2020 nº 000148-246/2020, que versa sobre funcionamento do CRAS.
2.1.9 E-DOC Nº 07010086225202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos , SIMP 000146-308.2020, com base em declaração.
2.1.10 E-DOC Nº SIMP 000146-308.2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 153/2019 (SIMP 000126-340/2019), aberta com base em denúncia da Srª Syntia Geovana Almeida Rodrigues, acerca de supostos
maus-tratos e discriminação praticados contra a criança Isabela Geovana Almeida de Sousa na Escola Santa Helena.
2.1.11 E-DOC Nº 07010086227202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 000062-342/2018, para fins de apurar irregularidade na contratação de pagamento de
professores municipais em Campinas do Piauí/PI.
2.1.12 E-DOC Nº 07010086236202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 40 /2020 (SIMP 000099- 109/2020), para fins de aplicação de medidas de proteção à adolescente Emily Vitória de Sousa
Gomes que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência.
2.1.13 E-DOC Nº 07010086237202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de e conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo n° 000572-237/2019, para fins de apurar declarações feitas pela Sra. Cheila Batista de Lima
Zamperlini, a Sra. Maria dos Remédios Mendes Barbosa e o Sr. Francisco Alves Evangelista, quanto ao benefício de transporte para tratamento
de saúde na cidade de Picos -PI.
2.1.14 E-DOC Nº 07010086245202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000117-101/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as ações técnicas e administrativas, a serem realizadas pelo
corpo técnico da Prefeitura Municipal de Floriano.
2.1.15 E-DOC Nº 07010086249202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 10/2019 (SIMP 000343-271/2019), com a finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar
da cidade de Guadalupe.
2.1.16 E-DOC Nº 07010086256202088 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 42/2020( SIMP 000188- 107/2020), com o fito de apurar supostos atos de improbidade administrativa atinentes ao uso indevido de bens
públicos municipais, pelo Prefeito Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI.
2.1.17 E-DOC Nº 07010086262202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 08/2020, SIMP 000579-368/2020, que versa sobre idosa em situação de risco.
2.1.18 E-DOC Nº 07010086263202081. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato n° 33/2020( SIMP 000116-030/2020), que tem como objetivo apurar possíveis irregularidades no suposto desvio de função de servidores em
face da realização de triagem por agentes de portaria nas Unidades Básicas de Saúde de Teresina, em especial a UBS Matadouro.
2.1.19 E-DOC Nº 07010086271202026. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de fato nº 000023-348/2020, Procedimento Administrativo nº que tem como objetivo viabilizar acompanhamento e tratamento psiquiátrico
a um paciente usuário de entorpecentes, na Rede Pública Municipal de Saúde.
2.1.20 E-DOC Nº 07010086274202061. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 08/2019( SIMP 001990-019/2018), que tem por objeto apurar fatos relacionados a ampliação da UBS Antônio Pessoa
dos Santos - Vamos Ver o Sol.
2.1.21 E-DOC Nº 07010086277202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000049-101/2019, o com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de
advogados e/ou escritórios de advocacia.
2.1.22 E-DOC Nº 07010086278202048. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 10/2019 (SIMP 000049-030/2018), que tem por objeto apurar fatos relacionados ao acompanhamento de paciente no
CAPS AD e pela Atenção Básica.
2.1.23 E-DOC Nº 07010086279202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo SIMP nº 000472-237/2019, que versa sobre notícia.
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2.1.24 E-DOC Nº 07010086280202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Notícia de Fato (142-240/2020, 264-240/2020 e 000274-240/2020.
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA(PI), 02 DE MARÇO DE 2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ15991
PORTARIA PGJ/PI Nº 407/2021
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça JOSÉ
EDUARDO CARVALHO ARAÚJO, titular da 53ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para
o período de 01 a 30 de março de 2021, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto
em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 410/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA SOCORRO NASCIMENTO CARLOS DA CUNHA SILVEIRA, titular da 9ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 02 a 05 de março de 2021, em razão do
afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 429/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR GILDEONE RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula nº 15119, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, com efeitos a partir de 01 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 430/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR AMANDA CASTRO MARQUES, matrícula nº 15425, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01), junto à
1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com efeitos a partir do dia 01 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 431/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO despacho exarado no documento de protocolo sob número SEI 19.21.0419.0002037/2021-15,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) LARISSA MARIA SOARES MARTINS, matricula nº 15203, para, com prejuízo de suas atribuições junto à
Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, auxiliar os trabalhos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, no
período de 1º de março a 31 de agosto de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 432/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 04(quatro) dias de
compensação para serem usufruídos em 02, 03, 04 e 05 de março de 2021, referentes aos plantões ministeriais realizados em 22 de dezembro
de 2019 e 01 de janeiro de 2020 e meio dia de crédito relativo ao dia 31 de dezembro de 2019, conforme a Portaria PGJ nº 144/2021 e, ao dia 11
de agosto de 2020, conforme a Portaria PGJ n 354/2021, certidões expedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Atos
Conjuntos PGJ/CGMP nº 02/2019 e 01/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 433/2021
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;
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CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Picos,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, e pelas atribuições junto ao Grupo Regional de
Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Oeiras, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 434/2021
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 deferimento da solicitação feita pela Promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa de n° 19.21.0064.0000690/2021-96, com fundamento no Ato PGJ n° 927/2019,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 03 de março de 2021, a Portaria PGJ nº 2967/2019, que designou a Promotora de Justiça LIA RAQUEL PRADO
BURGOS RIBEIRO MARTINS, titular da Promotoria de Justiça de Batalha, para assegurar a continuidade e regularidade da 6ª Promotoria de
Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 435/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Altos, para, sem prejuízo de
suas funções, atuar nas audiências de atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, no dia 02 de março de 2021, em razão do afastamento
do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 436/2021
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 vacância da Promotoria de Justiça de Itaueira; e
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Itaueira, e pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Floriano, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 437/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem
prejuízo de suas funções, atuar nas audiências de atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, no dia 02 de março de 2021, em razão do
afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 438/2021
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,
o deferimento da solicitação feita pela Promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, contida no Procedimento de Gestão
Administrativa de n° 19.21.0064.0000690/2021-96, com fundamento no Ato PGJ n° 927/2019,
RESOLVE
REVOGAR, , a Portaria PGJ nº 2694/2018, que designou o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Barras, para responder pela Promotoria de Justiça de Batalha.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 439/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO o deferimento da solicitação feita pela Promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa de n° 19.21.0064.0000690/2021-96, com fundamento no Ato PGJ n° 927/2019,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 03 de março de 2021, a Portaria PGJ nº 109/2020, que designou o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, para exercer a função de Diretor de Sede da Promotoria de Justiça de Batalha.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 440/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO o deferimento da solicitação feita pela Promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa de n° 19.21.0064.0000690/2021-96, com fundamento no Ato PGJ n° 927/2019; e
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS, titular da Promotoria de Justiça de Batalha, para, sem
prejuízo de suas funções, exercer a função de Diretora de Sede da Promotoria de Justiça de Batalha, a partir do dia 03 de março de 2021, pelo
prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 441/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR GRAZIELA DE MORAES RUBIM FILGUEIRAS, CPF: 987.103.383-49, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), junto à 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 443/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ nº 413/2021, que designou a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Picos, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Picos, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo
Regional das Promotorias Integradas de Picos no Acompanhamento do COVID-19 de Picos, de 01 a 30 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 444/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Picos, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo Regional das Promotorias
Integradas de Picos no Acompanhamento do COVID-19, de Picos, de 01 a 30 de março de 2021, com efeitos retroativos, em razão das férias do
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI15990
EDITAL N.º 001/2021
O Excelentíssimo Senhor CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, da Portaria Nº 015/2021, e em cumprimento ao disposto
no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 04 de março de 2021 - quinta-feira, às 08:00 horas,
para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL DO ANO DE 2021, que ocorrerá no período de 04 a 31 de março de 2021, para a
qual ficam cientificados o Magistrado com atuação na Vara Única, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades e
pessoas interessadas, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a respeito da execução dos serviços da
Promotoria de Justiça de Luzilândia, as quais, considerando a pandemia da Covid-19 e o disposto no Ato PGJ n.º 1022/2020, deverão ser
encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail institucional primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da Promotoria de Justiça, no átrio do Fórum local,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPI e receber ampla divulgação.
Luzilândia - PI, 1º de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 015/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
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CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput1, art. 129, I e II2, da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO que, consoante dispõe o artigo 37 da Carta Magna, a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, caput, do Ato CGMP nº 01/2021, determinando que a correição interna, excepcionalmente, poderá ser
realizada até 31 de março de 2021, devendo o correspondente Relatório Circunstanciado ser remetido à Corregedoria Geral até 15 de abril de
2021;
CONSIDERANDO que a correição interna poderá ser realizada física ou virtualmente, a critério do membro, conforme o acervo existente em cada
unidade, e o Relatório Circunstanciado deverá ser enviado somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf),
bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf), nos termos dos §1º e §2º, do art. 4º, do Ato CGMP nº 01/2021.
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Ordinária Geral na Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI, concernente aos trabalhos
desenvolvidos até a data da correição.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, Dr. Carlos Rogério
Beserra da Silva, e se desenvolverão no período de 04 a 31 de março de 2021, no horário de 08:00h às 12:00h, na sede da Promotoria de
Justiça de Luzilândia, localizada na Rua José de Melo, 525, Centro.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Geral na referida Promotoria será realizada através da Plataforma Microsoft Teams e terá
início no dia 04 de março do corrente ano, às 08:00 horas.
Art. 4º. Durante o período de Correição será afixada no átrio da Promotoria de Justiça e do Fórum de Luzilândia - PI, perante o qual esta
Promotoria tem atuação, a informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de
reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões, estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta
finalidade, oportunidade em que serão analisadas, buscando sanar as irregularidades apontadas, acolhidas ou não, motivadamente, as
sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de Luzilândia, colhendo relatório de atos
praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na Promotoria de Justiça de
Luzilândia, elaborando relação contendo seus respectivos números, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de Luzilândia durante a
correição.
Art. 6º. A presente Correição deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça, servidores e
demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Nomeio a Assessora Ministerial Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga para secretariar os trabalhos da Correição Ordinária
indicados nesta Portaria.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópias do relatório conclusivo e dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devidamente preenchidos, serão enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público e
à Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que seja cientificado da presente Correição a Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria Mendes de
Moura, o Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, o MM. Juiz de Direito, Dr. Thiago Aleluia Ferreira de
Oliveira, que atua perante a Vara Única de Luzilândia, e o representante da Subsecção da OAB vinculada à esta Comarca, bem como que seja
expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da Promotoria de Justiça de Luzilândia.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Luzilândia - PI, 1º de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
1 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
Notícia de Fato nº 66/2020
SIMP000711-246/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em decorrência da Representação formulada por ANTÔNIO CARLOS PONTES TELES, Ex-Secretário
Municipal de Administração de Luzilândia, a fim de apurar possível ato de improbidade administrativa consistente em fraude/falsidade de
assinaturas incrustadas em ofícios da prestação de contas da Câmara Municipal de Luzilândia, exercício 2019.
Conforme despacho de movimento ID: 32317238determinou-se a expedição de notificações ao representante e ao representado
(notificação nº 002 e 003).
Expediu-se também ofício à Câmara Municipal para prestar informações, bem como a instauração de inquérito policial à autoridade policial.
Em resposta, o representado disse que apresentou todos os balancetes da Prestação de Contas ao Município de Luzilândia e ao Tribunal de
Contas. E que o representante criaria um "fato político" para atingir a administração do poder legislativo a mando do então gestor Ronaldo de
Sousa Azevedo.
Prazo do procedimento inicialmente expirado.
É o breve relatório.
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Inicialmente, destaca-se que o presente procedimento visa apurar possível ato de improbidade administrativa em decorrência de suposta
falsidade de assinaturas no recebimento de ofícios da Câmara Municipal de Luzilândia.
Pois bem. Não obstante as informações encaminhadas a este Órgão Ministerial, a materialidade delitiva do crime de falsidade de documento
público não restou suficientemente demonstrada. Tal crime deixa vestígios, o que reclama a necessidade de exame de corpo de delito direto
sobre os documentos.
Isto é, a simples apresentação dos documentos (ofícios), com suposta reprodução de assinaturas do reclamante, não é suficiente para se
deduzir, através de um juízo mínimo de certeza, da existência da materialidade delitiva.
Neste caso, a comprovação da materialidade delitiva requer exame técnico (perícia) acerca do teor das grafias sobre as quais teriam sido
reproduzidas as assinaturas do reclamante.
Ocorre que a investigação criminal não é atribuição precípua deste Órgão Ministerial. Na oportunidade, expediu-se ofício à autoridade policial
para apurar o fato narrado.
Em suma, os fragílimos - para não dizer inexistentes - elementos de informação constantes da representação não autorizam que se instaure
procedimento investigatório.
Assim, vislumbra-se que a notícia de fato é desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração,
determino seu arquivamento, nos termos do artigo 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cientifique-se o noticiante da decisão de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se baixa no SIMP. Publique-se.
Luzilândia, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.2. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15992
EDITAL Nº 01/2021
INSTAURAÇÃO DE CORREIÇÃO INTERNA ANUAL
O Dr.FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, Promotor de Justiça Titular da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, da Portaria Nº 003/2021-44ªPJ e em cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, e Art4º, §1º, do Ato Conjunto Nº 01/2021 CGMP-PI, de 25.01.2021, foi designado o dia
01 de março de 2021 - segunda-feira, às 08:00 horas, em ambiente virtual, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA ANUAL DO ANO
DE 2021, para a qual ficam convidados os Magistrados com atuação nas Varas da Fazenda Pública, a Defensora Pública com atuação nas Varas
supracitadas, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão
recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a respeito da execução dos serviços da 44ª Promotoria de Teresina.
Para conhecimento geral, foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio das Varas da Fazenda Pública, e no átrio da 44ª
Promotoria de Justiça de Teresina e receberá ampla divulgação.
Teresina, 01 de março de 2021.
Fernando Ferreira dos Santos
Promotor de Justiça

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15993
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;
2)
que a Notícia de Fato nº 007.2020. SIMP 000119.361.2020, trata de construção de mata-burro na estrada do Povoado Boa Vista dos Borges no
Município de Picos, situação, em tese, vedada pelo Código de Posturas municipal (Lei nº 2858/2017) e pelo Decreto nº 87/2011.
que o Decreto nº 87/2011 do Município de Picos dispõe que "é proibido a construção de porteiras, cancelas, mata-burros e similares, obstruindo
estradas que pertencem a este município".
o artigo 87 da Lei nº 1465 de 18 de junho de 1987, in verbis:
Arte 87 - É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e
caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.
que a situação, uma vez confirmada e, comprovada a inércia municipal em sanar o descumprimento da lei, poderá ensejar atuação ministerial por
meio de ação civil pública visando à retirada do mencionado mata-burro, tendo em vista que a existência deste está em desacordo com o Código
de Postura do Município, bem como poderá cominar em eventual ato de improbidade aos agentes públicos que se absterem de atuar diante dos
fatos;
RESOLVE:
InstaurarINQUÉRITO 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, bem como aos investigados Francisco José1 e ao Município de Picos-PI, via PGM;
Solicite-se ao Município de Picos, via PGM, que apresente informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as providências adotadas no caso em
questão.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente IC, CARLA DANIELLE MACHADO FONTINELE, 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, 05 de fevereiro de 2021.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

3.4. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15994
NOTÍCIA DE FATO Nº 009/2021
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PORTARIA Nº 018/2021 (SIMP: 000016-034/2021)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO o que consta dos termos da Manifestação nº 812/2021, oriunda da Ouvidoria Geral do Ministério Público, segundo a qual a
Sra. Francisca Fortes dos Santos, idosa de 79 anos que se encontra internada no Hospital Geral do Promorar com alta hospitalar, mas sem alta
social, necessitando de acompanhamento especial no pós-alta;
CONSIDERANDO que, segundo as informações trazidas pela Manifestação nº 812/2021, a Sra. Francisca Fortes dos Santos recebe auxílio
doença que é administrado por uma sobrinha de nome Micaele, a qual, no momento, paga cuidadores para acompanhar a tia no hospital;
CONSIDERANDO que foram feitos contatos pelo Hospital Geral do Promorar com a Instituição de Longa Permanência para Idosos-ILPI "Casa de
Manaim", tendo sido informado pela coordenadora do abrigo que não há vaga feminina; e com o Lar da Misericórdia, que recebe paciente
oncológico, mas não recebe com paciente que tem domicílio em Teresina e nem paciente para morar no abrigo;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 009/2021 visando à apuração dos fatos narrados na Manifestação nº 812/2021, encaminhada a essa 49ª
Promotoria de Justiça via e-mail pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Outrossim, determino que seja oficiado à Ouvidoria deste Ministério Público do Estado do Piauí, comunicando da instauração da presente Notícia
de Fato, fazendo-se constar o número SIMP, para o devido acompanhamento.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Teresina, 1º de Março de 2021
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 010/2021
PORTARIA Nº 019/2021 (SIMP: 000017-034/2021)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO o teor da denúncia recebida via e-mail e Whatsapp da 49ª Promotoria de Justiça, encaminhados pela Sra. Carol Jericó,
segundo a qual tem ocorrido situações gravíssimas de tortura no sistema prisional do Piauí com um preso de nome Anderson Oliveira de Sousa,
que ora se encontra custodiado na Cadeia Pública de Altos-CPA, que tais fatos ocorrem desde do mês de Novembro/2020; que o preso em
questão foi alvo de "spray de pimenta, as vezes passa 24 horas de mãos para trás e com a cabeça pra baixo; que necessita fazer tratamento
médico, mas não é liberado; que a família não recebe nenhuma informação sobre o preso";
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 010/2021, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia desta Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 1º de Março de 2021
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI15995
Vistos em correição.
Procedimento Administrativo nº 17/2019
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SIMP nº 000970-161/2018
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato nº 104/2018 e posteriormente convertido em Procedimento
Administrativo nº 17/2019, por meio da portaria nº 23/2018 (fls. 02/05), o qual tem como assunto apurar suposto dano ambiental no Parque
Ecológico do Urubu em Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se mediante termo de declarações de Daniel Portugal Couto, o qual relata, em síntese, que os proprietários de
barracas invadiram a área de preservação ambiental do Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, ocasionando danos ambientais.(fls. 08/16).
Notificado para apresentar documentos comprobatórios mínimos dos danos ambientais apontados no termo de declarações, o noticiante
apresentou fotos consignadas as fls. 24/27-v.
Em sede de diligências inciais, por meio do ofício nº 507/2018, solicitou-se ao município de Esperantina informações sobre projeto em parceira
com o Estado do Piauí para obras de urbanização da área do Complexo da Cachoeira do Urubu, notadamente no que diz respeito a construção e
modernização das barracas existentes (fl. 32).
Em resposta, por meio do ofício nº 344/2018, o município esclareceu que a manutenção e fiscalização é de competência do Estado do Piauí,
através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), bem como a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), nos termos do
Decreto nº 9.736/97 (fls. 36/53).
Com o intuito de instruir o feito, por meio do ofício nº 84/2019, solicitou-se a Semar informações quanto a projeto de modernização da área do
Complexo da Cachoeira do Urubu, notadamente à construção e/ou modernização das barracas existentes; as ações administrativas e
fiscalizatórias em relação a ocupação do espaço do parque por barracas, a fim de resguardar a proteção ambiental e as medidas implementadas
para garantir a segurança e conservação da passarela elevada que se encontra sobre as águas do rio.
Ofício SEMTMA nº 005/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Esperantina, acostado as fls. 62/71, apontando os
diversos problemas estruturais no Parque Ecológico do Urubu.
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, por meio do ofício nº 0339/19, a Semar esclareceu que a gestão do Parque
Ecológico da Cachoeira do Urubu está sob a alçada do município de Esperantina, conforme instrumento de convênio firmado entre a
Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) e a referida municipalidade (fl. 73).
Diante de tais informações solicitou-se a EMGERPI informações sobre obras de conservação e/ou melhorias em execução no Parque
Ecológico Cachoeira do Urubu em Esperantina (fl. 81).
Ofício nº 586/2019 da Secretaria de Estado e Turismo esclarecendo que há projeto que contempla a construção de área social e de lazer
para os turistas e público em geral, com finalidade de modernização do complexo ecológico, seguindo as especificações técnicas, com
a regularização das ocupações dos espaços (fls. 84/85).
Em resposta ao solicitado por esta Promotoria de Justiça, por meio do ofício nº 675/2019, a EMGERPI esclareceu não possuir obra de
conservação ou melhoria em execução no parque ecológico do urubu (fl. 90).
Ofício nº 675/2019 encaminhado pela Setur, o qual apresenta cronograma físico e financeiro atualizado a obra de modernização do Complexo
Cachoeira do Urubu (fls. 104/106).
Parecer técnico nº 18/2020 da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí as fls. 131/139.
Ato contínuo expediu-se o ofício nº 279/2020 ao município de Esperantina requisitando informações quanto aos proprietários dos
estabelecimentos e casas que se encontram na área objeto da perícia realizada, bem como cópias as respectivas autorizações e licenças para
construção e funcionamento local (fl. 143).
O município de Esperantina, por meio do ofício nº 241/2020, esclareceu que os proprietários dos estabelecimentos e casa não foram autorizados
pelo Poder Público Municipal a construir qualquer tipo de edificação, inexistindo requerimentos, autorizações e licenças para construção e
funcionamento do local em questão (ID nº 31575605).
Sucessivamente, através do ofício nº 685/2020, requisitou-se a Setur informações quanto as medidas administrativas e fiscalizatórias que serão
adotadas em relação à ocupação irregular no Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, a fim de dirimir os danos ambientais, bem como que fosse
encaminhado cronograma de execução das obras de modernização, apontando a fase de execução que se encontra a reforma e o prazo para
conclusão.
Através do ofício nº 71/2020 a Setur requereu dilação de prazo para resposta ao ofício supramencionado. Solicitação de prazo concedida,
conforme despacho de ID nº 32266939.
Por fim, certidão de ID nº 32471099 constatando o decurso do prazo concedido a Setur sem resposta ao ofício nº 685/2020.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade da realização de mais
diligências, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 174/2017 a PRORROGAÇÃO do prazo
de conclusão deste procedimento por mais 01 (um) ano
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma), com cópia
do presente despacho.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI15996
REQUERENTES: GERALDO SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO, por seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, vem PROMOVER O INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO em epígrafe, pelas razões que passa a expor.
Trata-se de Requerimento formulado pelo Sr. GERALDO SANTOS DA SILVA, residente no município de Campo Largo. Por oportuno, transcrevese trecho da representação, in literis:
Eu, GERALDO SANTOS DA SILVA, brasileiro, maior, agricultor, residente e domiciliado na localidade São Raimundo Município de Campo
Largo - Piauí, portador da Cédula de Identidade nº 4.923.313 SSP/PI e do CPF nº 103.808.133-5, venho mui respeitosamente solicitar de V.
Excia audiência de conciliação para pagamento de pensão alimentícia, bem como que vos faça a devida intimação, com a Sra. Vaniele da
Silva Oliveira, brasileira, maior, portadora do RG nº 4.207.449 SSP/PI e do CPF nº 086.364.323-89, residente e domiciliada na localidade São
Raimundo - Campo Largo - Piaui.
No mais, o representante acostou os documentos pessoais do requerente e da requerida.
É o relatório. Passo à decisão.
Inicialmente, a regra de competência prevista no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente é clara ao estabelecer que:
Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
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Ademais, a matéria também está regulamentada no art. 53, II, NCPC. Senão, vejamos:
Art. 53. É competente o foro:
II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;
Nesse sentido, o juízo competente para julgar e processar ação de alimentos, bem como aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas é o foro
do alimentando e de seu representante legal, COMARCA DE PORTO, uma vez que, por facilitar o acesso à tutela jurisdicional e a defesa dos
interesses daquele que a lei entende em condição de hipossuficiência, essa é a exegese que atende ao melhor interesse do menor. Assim dispõe
o egrégio STJ:
STJ - Súmula 383 A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do
detentor de sua guarda.
Isto posto, visando a proteção dos interesses do menor e em consonância com a legislação em vigor, entendo que o foro competente para
julgar a presente ação de alimentos é o da Comarca de Porto, haja vista ser o local de residência do menor e de sua genitora.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1609541 - SP (2019/0322151-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI AGRAVANTE : D
DE A V ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440 MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
THAIS LOZADA MOREIRA E OUTRO(S) - SP368024 AGRAVADO : L C L ADVOGADO : INGRID VIANA SOARES E OUTRO(S) - CE019296
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE
VISITAS. COMPETÊNCIA. LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS MENORES. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do STJ que é no sentido de ser competente o
foro da residência do menor para o julgamento de ação de modificação de guarda, em consonância com o que dispõe o art. 147, I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, bem como ante a aplicação do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança.
Observância do atual domicílio das menores Regra de competência absoluta, definida pela proteção de interesses do menor. Prevalência da
regra especial (art. 147, I e II do ECA) sobre a geral da "perpetuatio jurisdictionis" (CPC, art. 43) Prevenção afastada. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça Decisão mantida. (STJ - AgInt no AREsp: 1609541 SP 2019/0322151-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Publicação: DJ 14/05/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora a regra de competência prevista no art. 53 do CPC seja relativa, nas ações em que envolvam
criança e adolescente não será aplicada, devendo ser observada a regra de competência fixada no art. 147 do ECA, que fora elevada para
categoria de absoluta. 2. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu domicílio. 3.
Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.
(TJ-DF 07141062720188070000 - Segredo de Justiça 0714106-27.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de
Julgamento: 10/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Em face de todo exposto, por não vislumbrar fundamento para atuação da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO no presente feito,
INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO, com fulcro no artigo 147 da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 53, II do Código de Processo Civil.
Para fins de registro no SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no referido
sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Publique-se.
Após, arquive-se
Matias Olímpio, 01 de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Notícia de Fato nº 26/2020
SIMP 000289-229/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após Denúncia encaminhada via Whats app pelo Sr. Revanildo Pinheiro, informando que no dia 18 de
outubro de 2020, às 18h, na cidade de Matias Olímpio foi ameaçado pelo Sr. Ezequiel Carvalho.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada Representação Criminal nos autos nº 0000011-38.2020.8.18.0103 e realizada a Audiência Preliminar em 09 de fevereiro de 2021,
conforme Ata de Audiência (SIMP nº 000087-229/2021 - ID nº 32443058).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No caso em apreço, observa-se que a presente demanda foi transferida para debate na via judicial, não havendo mais ação extrajudicial desta
PJ.
Forçoso, pois, reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº
189/2018 do CNMP.
Deixo de cientificar o presente despacho de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Publique-se
Matias Olímpio, 01 de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo nº 02/2019
SIMP nº 001394-229/2018
DESPACHO
Considerando a expiração do prazo de tramitação deste PA, bem como a pendência de diligências necessárias à colheita de informações
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preliminares à apuração dos fatos que ensejaram a sua instauração, determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano, nos termos
da norma do art. 11º da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
DETERMINO:
Oficie-se a Delegacia de Matias Olímpio requisitando a abertura de procedimento investigativo com o objetivo de apurar os fatos relatados no
Ofício s/n da Secretaria de Saúde de São João do Arraial (fls. 12/13 - ID nº 31606190), ou informações acerca da existência de procedimento
investigativo já instaurado a respeito destes fatos.
Matias Olímpio, 01 de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Notícia de Fato nº 06/2021
SIMP nº 000018-229/2021
DESPACHO
PRORROGO por mais noventa dias a tramitação deste Procedimento, conforme faculta o art. 3º da Resolução 174/2017 do CNMP, haja vista a
necessidade de realização de diligências.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, da presente prorrogação.
Matias Olímpio, 15 de março de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020

3.7. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15997
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000025-172/2015 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Desmatamento. Queimadas. Loteamento Angélica. Compensação ambiental.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 18 de agosto de 2010, pela 30ª Promotoria de Justiça desta capital, mediante Portaria nº
127/2010, tendo em vista a finalidade de apurar desmatamento e queimadas na área verde IV e institucional II do Loteamento Angélica, Bairro
Ladeira do Uruguai, nesta capital;
O procedimento se originou em razão de denúncia dos moradores do Condomínio Moinho de Ventos, localizado na Rua Iguatemi, 6235, Ladeira
do Uruguai.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Em audiência realizada aos 27 de agosto de 2010, constatou-se que o objeto da reclamação foi ocasionado pela Loja Maçônica do Piauí e não
pela empresa Soferro, razão pela qual se designou nova audiência com o comparecimento do representante legal da Loja Maçônica.
Em ID nº 32129740, Doc nº 3157869, Fls. 44/46, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM juntou Relatório de
Monitoramento Ambiental e Fiscalização, no qual constatou: "danos ao meio ambiente pela supressão/corte não autorizado da vegetação de
porte arbóreo existente no local com a sua respectiva queima; Consta na Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste — SDU/Leste auto
de infração n° 79C/2010 lavrado pela Gerência de Controle e Fiscalização em desfavor da Soferro Casas e Construções pelo corte de árvores e
queimada em área e uso institucional da Prefeitura de Teresina; Não foram localizados, no momento da vistoria os responsáveis pelo dano/crime
ambiental cometido", bem como a autuação da Grande Loja Maçônica do Piauí, por infringir os seguintes dispositivos legais: art. 52 e 66 do
Decreto/Lei nº 6514/2008 e art. 15 da Lei nº 7798/99.
Em relatório de Vistoria Técnica nº 27/2011, realizado pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos deste Ministério Público do Estado
do Piauí, juntado aos autos, foram respondidos os seguintes quesitos:
1 - A supressão de vegetação foi realizada com autorização? Resposta — Não se encontra nos autos documentação referente à autorização de
supressão.
2 - Qual a data da realização do desmatamento? Resposta — De acordo com (fls 01) do procedimento ocorre desde o dia 13/08/2010. Tendo em
vista que a perícia foi realizada em 30/03/2011, a aproximadamente sete (07) meses após a supressão.
3 - Qual o objetivo do desmatamento? Resposta — Construção civil.
4 - O desmatamento atingiu APP? Caso a resposta seja afirmativa, qual a categoria de APP? Resposta — Não foi possível observar a presença
de APP no local, mas existem indícios da existência de APP — tipo nascente por afloramento 3, devido ao constante escorrimento de água na
Rua V.
5 - Quais as características da floresta do entorno ao desmatamento (espécies, altura, diâmetro....) Resposta - Durante a vistoria in loco, foi
observada grande quantidade de indivíduos da flora com altura superior a 12 metros.e DAP superior a 18 cm tendo sido identificadas dentre
outras as .seguintes espécies: Pau-d' arco roxo e amarelo, sabiá, Breú, Canela, Angico amarelo, Gonçalo-Alves, Mutamba, Pau—ferro, Cajueiro.
Neste sentido, e verificando que a floresta apresenta fisionomia semelhante a uma vegetação primária diferenciada pela intensidade de
antropismo e considerando a altura média e o DAP, conclui-se que a vegetação encontra-se em estágio Médio.
6 - Qual o tipo de vegetação cortada e estádio de desenvolvimento? Resposta - Confrontando a área desmatada com as áreas preservadas, de
acordo com a observação de campo foi possível identificar as áreas suprimidas como de floresta estacionai decidual em estágio médio de
regeneração.
7 - Quais as espécies cortadas? Resposta - Não possível identificar devido o desmatamento ter ocorrido a aproximadamente (07) sete meses
atrás.
8 - Houve corte de espécies ameaçadas de extinção? Resposta - Não possível identificar devido o desmatamento ter ocorrido a
aproximadamente (07) sete meses atrás. Há sinais de erosão na área desmatada? Resposta 9 - Há sinais de erosão dentro da área verde IV, e nas proximidades da Rua V e Rua Juiz Otílio Resende.
Em vistoria realizada pela SEMAM, a GMA/LESTE, tendo como representante o Sr. Antônio Carlos Barbosa, informou que foi constatado no
momento uma supressão de algumas árvores, mas o fiscal o Sr Fábio Mendes dos Santos afirmou acordo com o proprietário para realizar um
reflorestamento da área, e que também estava esperando a conclusão do citado reflorestamento.
Ato contínuo, em Laudo Técnico de Fiscalização nº 1080/217 elaborado da SEMAM, constatou-se que "De acordo com o acima exposto, foi
enviado Ofício GAB/SEMAM N° 1056/2017 (em anexo) à Secretaria Municipal de Finanças — SEMF solicitando informações a respeito do
pagamento da multa aplicada. Não foi possível verificar a existência de Termo de Compensação Ambiental, bem como se houve cumprimento do
mesmo, uma vez que não se teve acesso a seu conteúdo."
Em audiência realizada no dia 16 de novembro de 2017, na 30ª Promotoria de Justiça, na qual compareceu a Sra. Larissa Raquel, servidora da
SEMAM, fora deliberado o que segue:
à SEMAM, no prazo de 10(dez) dias, informará ao MP quais as medidas EFETIVAS que irão tomar para compensação aMbiental do dano
causado na área em que houve o desmatamento;
Empós, em ofício expedido à Loja Maçônica, o membro ministerial requisitou informações de quais as medidas EFETIVAS que foram tomadas
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para compensação ambiental do dano causado na área em que houve o desmatamento, tendo em vista o relatório de monitoramento ambiental e
de fiscalização da SEMAM, às fls. 41 a 44, onde se constatou danos ao meio ambiente, bem como se lavrou auto de infração n° 79C/2010,
oportunidade em que a Loja Maçônica informou que não houve tempo hábil para a juntada de documentos, tendo em vista que receberam o ofício
em 01/12/2017.
Além disso, aos 23 de julho de 2018 a SEMAM informou:
"...que até a presente data, não foi realizada nenhuma compensação ambiental. A referida área institucional II do Loteamento Angélica fora
utilizada para a construção do centro de Assistência Social da Loja Maçônica para atendimento comunitário. A mesma, em face da construção
realizada, realizou a supressão da vegetação arbórea que existia no local, sem a realização de compensação ambiental, conforme imagens de
satélite em série histórica pelo programa Google Earth, em anexo a estes documento. Em relação a área verde IV, observou-se pelas imagens do
satélite que houve a regeneração natural da vegetação no local, o qual há necessidade de ações de manutenção e conservação da mesma para
que não ocorra novas ações de supressão/desmatamento e queimadas no local. Esta Secretaria entende da necessidade de firmar-se Termo de
Ajustamento de Conduta — TAC com a Loja Maçônica para que a mesma realize a compensação ambiental nos seguintes termos:
1° - aquisição e entrega de 304 (trezentos e quatro) mudas de espécies arbóreas nativas com 1,50 metros de altura em excelentes condições
fitossanitárias, à SEMAM para ser utilizadas nas ações ambientais no município de Teresina, unia vez que a área de intervenção fora de
aproximadamente 4.880 m² onde utilizou-se o espaçamento médio de 8 x 8 m entre espécies arbóreas, totalizando 76 espécies arbóreas/64 m²
multiplicado por 4; e
2° - realização de ações de manutenção, limpeza e conservação da área verde IV removendo os resíduos depositados irregularmente no local,
com a sua limpeza, além da realização de podas de controle fitossanitário nas espécies arbóreas existentes no local, removendo galhos e arvores
mortas no local. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração."
Nesta senda, diante do acima exposto, este órgão ministerial determinou a expedição de ofício à SEMAM e à Loja Maçônica para que
apresentassem informação/comprovação do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre eles, bem como do cumprimento da
compensação ambiental devida.
Assim, a SEMAM e a Loja Maçonica encaminharam a esta Promotoria de Justiça o Termo de Compensação Ambiental celebrado (ID nº
32478686), no qual consta como obrigação ao compromissário a doação, à SEMAM, de 304 (trezentas e quatro) mudas, de espécies nativas em
perfeito estado fitossanitário, com no mínimo 1,50m de altura, bem como, deverá realizar ações de limpeza e manutenção no local, ante a
necessidade de compensar o dano causado ao meio ambiente.
Nessa perspectiva, após celebrado o termo, cabe ao órgão do executivo fiscalizar e adotar as medidas legais cabíveis para o seu fiel
cumprimento.
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, apurar desmatamento e queimadas na área
verde IV e institucional II do Loteamento Angélica, Bairro Ladeira do Uruguai, nesta capital.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados, competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
A compensação ambiental possui natureza jurídica de obrigação econômica de reparação pelo uso do meio ambiente, entendido esse como um
direito intangível de todos a determinada qualidade de vida à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para mais, decorre da
função socioambiental da propriedade e será devida sempre que seu uso ultrapassar determinado nível, causando impacto significativo, violando,
dessa maneira, o direito de todos à higidez do Meio Ambiente.
Outrossim, de acordo com Supremo Tribunal Federal, a compensação ambiental é uma forma de compartilhamento de despesas entre o Poder
Público e o Empreendedor com as medidas necessárias à tutela do Meio Ambiente.
A lei nº 9.985, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação - SNUC, em seu art. 36, disciplinou o instituto da compensação
ambiental, determinando a sua obrigatoriedade aos empreendimentos de significativo impacto ambiental que, no procedimento de licenciamento
ambiental, devem apresentar EIA/RIMA.
A partir do Decreto Federal nº 4.340/2002 estabeleceu-se a forma de cálculo para compensação ambiental, o qual levará em conta o grau de
impacto a partir do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA.
Ademais, em razão da Resolução nº 371 do CONAMA, o órgão licenciador deverá disciplinar o grau de impacto ambiental causado pela
implantação de cada empreendimento, ao avaliar os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais identificados no processo de
licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA, e respeitado o princípio da publicidade.
E, ainda, pautado no princípio da dignidade da pessoa humana, o qual possui eficácia irradiante, dispõe nossa carta magna, em seu art. 225,
caput, 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.".
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. "
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de fevereiro de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
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EDITAL Nº 001/2021
O Excelentíssimo Senhor Doutor ANTONIO RODRIGUES DE MOURA, Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, caput da Portaria Nº 002/2017 e em cumprimento ao
disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 03 de março de 2021 - quarta-feira, às
08:00 horas, no Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, sito a Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 2º andar - Bairro Jóquei Club,
Teresina - PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL DO ANO DE 2021, para a qual ficam convidados o Magistrado com
atuação na 1ª Vara Criminal, o Defensor Público com atuação na 1ª Vara Criminal, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, demais
autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a respeito da execução dos
serviços da 1ª Promotoria de Teresina.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina e da 1ª Vara
Criminal da capital, a fim de receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta Cidade de Teresina- PI, em 01 de março de 2021.
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na 1ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, em cumprimento ao art. 5º do ATO CONJUNTO
PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput 1, art. 129, I e II 2, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos e garantias fundamentais
aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública, dentre estes os princípios da legalidade
e da eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 1ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. INSTAURAR Correição Ordinária Geral na 1ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, concernente aos trabalhos desenvolvidos no período
de 11 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, Dr. Antonio
Rodrigues de Moura e se desenvolverão no período de 03 a 19 de março de 2021, no horário de 08:00h às 14:00h, no Gabinete da 1ª
Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Geral na referida Promotoria terá início no dia 03 de março do corrente ano, às 08:00
horas, no Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, sito na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 2º andar - Bairro Jóquei Club, Teresina PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária, será afixada no átrio da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina e no átrio da 1ª Vara Criminal,
perante a qual esta Promotoria tem atuação, a informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para
recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta finalidade
e analisadas serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, colhendo relatório de
atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na 1ª Promotoria de Justiça de
Teresina, elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina durante a
correição.
Art. 6º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Fica designado o Analista Processual Felipe Paes Landim Neiva e o Assessor de Promotoria de Justiça João Pedro Craveiro para,
respectivamente, secretariarem os trabalhos da correição ordinária indicada nesta Portaria e auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º.Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedora Geral do Ministério Público e à
Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 9º.Determinar que sejam cientificados da presente Correição Ordinária o Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luiz Francisco Ribeiro, e o MM. Juiz de Direito que atua perante a 1ª
Vara Criminal de Teresina, Dr. Carlos Hamilton Bezerra Lima, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos
correicionais da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina, 01 de março de 2021.
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA
Promotor de Justiça
1 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
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PORTARIA nº 03/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1o., do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o ente estatal constitucionalmente encarregado de movimentar a ação penal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade política e processual, para a ação penal pública. É o ente estatal legítimo para tal
mister, reconhecido e habilitado constitucionalmente (art. 129, I, CF) e também pelas normas estatutárias (art. 6o., V, Lei Comp. Fed. 75 e art. 25,
III, Lei Fed. 8.625);
CONSIDERANDO que a legitimidade política decorre do preceito constitucional, oriundo da vontade popular expressa pelos constituintes de
conferir privatividade da ação penal ao Ministério Público;
CONSIDERANDO que a legitimidade processual diz respeito à capacidade de estar em Juízo, em nome do Estado, titular do direito material e de
ação. O Estado conferiu ao Ministério Público o encargo do exercício das pretensões punitiva e executória estatais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, preferencialmente, atuar de forma preventiva, resolutiva e em cooperação com os órgãos
responsáveis pela segurança pública estabelecidos no art. 144, da Constituição Federal, com vistas à promoção do direito difuso à segurança
pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar repressivamente diante da prática de ilegalidades, abuso de poder, improbidade
administrativa, ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparadas (art. 144 da CF), promovendo a responsabilização, nas esferas
civil, administrativa e criminal;
CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 1.601/2020/MPPI/PGJ/GACEP, o qual encaminha planilhas e solicita providências para destinação de Armas de
Fogos com Laudos Periciais pendentes e vinculados à processos desta Comarca de Floriano/PI.
CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI, respondendo pela 3ª Promotoria de
Justiça de Floriano-PI (Portaria PGJ n. 1.157/2019);
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA vinculado ao
DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, na elaboração e fornecimento dos Laudos
Periciais das armas de fogos apreendidas na Comarca de Floriano-PI, conforme Planilhas encaminhadas pelo GACEP, com fundamento no art.
8º, inciso II, da RESOLUÇÃO n. 174/2017, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para melhor desempenhar a atuação como
PARTE e FISCAL do ordenamento jurídico, determinando o seguinte:
que seja AUTUADO e REGISTRADO no sistema SIMP;
que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
que seja encaminhado, a Procuradora Geral de Justiça, ao Conselho Superior, e ao CAGEP, para conhecimento;
que seja oficiado ao Diretor (a) do Instituto de Criminalística do Piauí para conhecimento da instauração do presente procedimento, e que seja
enviado as planilhas 01 e 02, elaboradas nesta Promotoria de Justiça, as quais dispõe sobre quais armas de fogo o laudo será dispensado
e quaisé reforçado o pedido do laudo;
que seja oficiado os Delegados do 1º e 2º Distrito Policial, bem como o Delegado da 2ª Delegacia Regional de Floriano, para conhecimento do
presente procedimento, e que seja enviado a Planilha 03, para que informem a qual inquérito policial cada arma de fogo é vinculada, bem
como se o referido procedimento já foi encaminhado ao Poder Judiciário ou não, no prazo de 10 (dez) dias;
que seja oficiada a Promotoria de Justiça de Jerumenha/PI para que tome as providências sobre o processo de nº 0000425-04.2019.8.18.0028,
uma vez que ele foi enviado para à comarca de Jerumenha/PI em razão de declínio de competência, e cabendo à referida Promotoria de Justiça
dar a destinação sobre a arma de fogo apreendida no feito;
que seja oficiado a Corregedoria Geral do Ministério Público sobre a instauração deste procedimento, bem como as providências tomadas,
fazendo menção aos ofícios expedidos nos itens "d", "e" e "f", desta portaria;
Cumpra-se.
Floriano/PI, 01 de março de 2021.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI16000
Procedimento Investigatório Criminal nº 000092-080/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Em razão desta Promotora de Justiça acumular as funções da 1ªPromotoria de Justiça de Bom Jesus, que tem atuação na execução penal,
integrar o GAECO/MPPI, coordenar o Grupo Regional de Promotorias Integradas com atuação contra a COVID-19, ter atuação eleitoral e, ainda,
ter respondido pela 2ªPromotoria de Justiça de Bom Jesus até agosto de 2020, apenas agora foi possível analisar e concluir o presente
Procedimento de Investigação Criminal.
Cuida-se de Procedimento Investigatório Criminal autuado ainda no ano de 2013, por meio da Portaria nº 01/2013 para apurar suposta prática do
crime de abuso de autoridade, previsto na Lei nº4.898/65.
O procedimento em epígrafe foi instaurado através da Portaria nº 01/2013, a partir da remessa ao Ministério Público de cartas de presos, notícias
jornalísticas e documentos relatando diversas irregularidades na Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñez, localizado em Bom Jesus, tais como
alimentação de má qualidade, ausência de fornecimento de itens básicos de higiene, entre outros.
Após tomar conhecimento do fato e com a finalidade de apurar as possíveis irregularidades, foi realizada inspeção no presídio pela Promotora de
Justiça e pelo Juiz responsáveis, na época, pela execução penal. Durante a inspeção surgiram relatos de presos reclamando sobre possíveis
agressões físicas e psicológicas sofridas dentro do estabelecimento prisional. Na ocasião, o grupo GEO, lotado em São Raimundo Nonato-PI e
formado por policiais penais, estava na Penitenciária de Bom Jesus para implantar uma forma mais rígida de organização do local.
Por conta dos relatos de agressões, o magistrado (fls. 40) requereu à Autoridade Policial que colhesse os depoimentos dos presos AMINTAS
RIBEIRO DE SOUSA, LINDOMAR EDUARDO DE SOUSA, ALEXANDRE DA SILVA BRITO, HELENO SANTOS BARRETO, DENILSON ALVES
DOS SANTOS, RUBENSNIL DOS SANTOS SILVA, CLENE DIAS DOS SANTOS, bem como fossem providenciados os exames de corpo de
delito para subsidiar apuração de possível crime. Tais diligências foram parcialmente realizadas e encaminhadas à 1ª Promotoria de Justiça.
Ainda, foi realizada a oitiva do Sr. Itamar Burlamaqui Cavalcante, que, na época dos fatos era o vice-diretor do estabelecimento prisional e
coordenava a implantação desse modelo mais rígido de disciplina. Tal oitiva se deu porque alguns presos citaram seu nome como responsável
pelas agressões. Ouvido, o Sr. Itamar Burlamaqui negou qualquer prática de abuso ou de ilicitude.
Na sequência, foram expedidas cartas precatórias para os policiais penais que participaram do trabalho e foram providenciadas suas oitivas,
tendo tais policiais negado qualquer prática delitiva. Durante a instrução do PIC em epígrafe, tentou-se, com muito esforço, que fossem juntados
aos autos todos os exames de corpo de delito realizados nos presos, para que no final se pudesse subsidiar uma ação penal com viabilidade.
Entretanto, tal diligência não restou frutífera, de modo que qualquer ação penal, no presente momento é temerária.
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Ainda, foram providenciadas novas oitivas na Penitenciária de Bom Jesus na tentativa de reunir mais elementos para possível denúncia.
Entretanto, após o decorrer do tempo, tratando-se de procedimento instaurado ainda no ano de 2013, não há elementos probatórios suficientes
para deflagração de processo penal. Senão vejamos:
Inicialmente, verifica-se que o Procedimento de Investigação Criminal foi instaurado para apurar o delito de abuso de autoridade, previsto na Lei
nº4.898/65, que prevê como sanção penal detenção por dez dias a seis meses, conforme previsão em seu art. 6º. Acontece que o art. 109, VI do
Código Penal prevê prescrição, no caso, em 3 (três) anos, de modo que por essa visão, trata-se de delito com punibilidade extinta pela prescrição
da pretensão punitiva.
Foi analisada, também, a questão da prática de possível crime de tortura ou maus-tratos e, por tal motivo, se buscou reunir nos autos todos os
exames de corpo de delito referente aos presos que, de fato, sofreram alguma lesão corporal. Quanto ao detento Lindomar Eduardo, apesar das
várias tentativas, não foi possível localizar tal exame e, quando ouvido novamente por esta Promotora de Justiça, não soube afirmar com certeza
quem teria praticados as agressões físicas contra ele.
Quantos aos detentos Heleno Santos Barreto e Alexandre da Silva Brito, estes não tiveram lesões corporais registradas no exame, bem como
não souberam declinar o nome de possíveis agressores. Os detentos Rubensnil dos Santos Silva e Clendes Dias dos Santos relataram ter sido
vítimas de várias agressões e, inclusive, relataram terem sofrido lesões, entretanto, os exames de corpo de delitonão atestam tais lesões.
Quanto ao detento Amintas Ribeiro de Sousa, este relatou que foi vítima de agressões por parte do Sr. Itamar Burlamaqui e o exame de corpo de
delito, de fato, comprovou algumas lesões. Entretanto, foi apresentado pelo policial penal o relatório interno de plantão da Penitenciária do dia da
ocorrência (fls. 62), segundo o qual "o detento Amintas Ribeiro de Sousa foi colocado na triagem por motivo de estar tentando comandar o
pavilhão, obrigando os demais para nãopegarem o café da manhã, o mesmo foi conduzido para a triagem 03".
Assim, o que pode ter restado comprovado, de fato, foi a prática do crime de maus-tratos, com previsão no art. 136 do Código Penal:
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação,
ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitandoa
a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de
meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é
praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
Entretanto, conforme previsão do art. 109, V do Código Penal em vigor, o crime previsto no caput do art. 136, prescreve em quatro anos e tal
limite já foi atingido, não se sabendo nem mesmo precisar o fim do prazo, mas, pelos depoimentos dos detentos, início de abril de 2017.
Portanto, não subsiste motivo para a continuidade do feito, uma vez que, mesmo entendendo que houvesse materialidade suficiente a
desencadear a deflagração de uma ação penal, os fatos apurados foram atingidos pela prescrição da pretensão punitiva.
Conclui-se, portanto, pela desnecessidade do prosseguimento do presente feito, eis que não se mostra necessária nem mesmo útil a tomada de
outras medidas além daquelas já produzidas neste procedimento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, necessária a PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO do PIC nº 000092-080/2017, com fulcro no art. 19 da Resolução nº 181/2017
do Conselho Nacional do Ministério Público. Conforme determina o art. 19, §1º da mesma Resolução, submeto a presente promoção de
arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Movimentações no SIMP. Cumpra-se.
De Teresina-PI para Bom Jesus-PI, 22 de fevereiro de 2020.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO - PI16001
Notícia de Fato nº 027/2020
Protocolo nº 189-145/2020
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA - 2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 027/2020 (Protocolo nº 189-145/2020), instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para
cumprimento da Carta Precatória Ministerial nº 10/2020, encaminhada pela 6ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Adotadas as providências preliminares, foi colhido o Termo de Depoimento do investigado, devidamente colacionado, inclusive com cópia de
comprovante de pagamento do débito investigado.
Documentação acostada.
Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando a documentação analisada, extrai-se a realização da oitiva deprecada, não havendo, pois, motivos para subsistência do
procedimento em tela.
Nesse sentido, dispõe o art. 4o, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º - A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução no 174/2017 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Publique-se a presente decisão.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP nº
174/2017.
Decorrido o prazo recursal, encaminhe-se, via e-mail, cópia dos autos À autoridade deprecante.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
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Porto-PI, 01 de março de 2021.
[assinado digitalmente]
Áurea Emília Bezerra Madruga
Promotora de Justiça Titular da PJ de Porto
Notícia de Fato nº 001/2020
Protocolo nº 000001-145/2020
VISTO EM CORREIÇÃO INTERNA - 2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 001/2020 (Protocolo nº 000001-145/2020), instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, através de
Termo de Declarações da Sra. Francisca Osório da Silva Gomes, informando que está sendo construído um Posto de Gasolina nas proximidades
da sua residência.
Documentação acostada.
É, em apartada síntese, o relatório. Vieram os autos.
Ab initio, cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988, expressamente, atribuiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Compulsando-se os autos, inobstante o entendimento ministerial precípuo, observa-se que a presente denúncia trata de interesse individual
disponível, qual seja, sustação da realização de obra comercial nas proximidades da residência do denunciante.
Frise-se que a legislação que disciplina a situação em tela traz disposiçõe sgerais sobre a instalação de Postos de Gasolina na zona urbana (Lei
nº 6.938/81), não estabelecendo qualquer limite de distância entre postos de gasolina e residências pessoais.
Pontue-se, por oportuno, que tramita PL nº 866/11 na Câmara de Deputados para tratar especificamente sobre o tema, alterando a legislação e
determinando a distância mínima de 500 metros entre postos e área consideradas de risco, como depósitos de explosivos e munições, hospitais,
escolas, creches e asilos, bem como mantido o afastamento necessário de 200 metros entre os postos e túneis, pontes e viadutos. Não se
sublinou, todavia, qualquer restrição de distância entre postos de gasolina e residências pessoais.
Noutro giro, considerando que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, o Ministério Público não resguarda
tutela de direito individual disponível - como o é o caso em tela - é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que não há interesse
do Ministério Público na demanda narrada, não havendo, nos presentes, qualquer notícia de afronta a interesses sociais e individuais
indisponíveis. Nesse sentido:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
(Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Ressalte-se que, conforme apregoa o art. 127, da CF, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, de modo que a situação relatada se trata de direito individual a ser postulado pelo próprio
reclamante, através de advogado, e não por intermédio do órgão ministerial, motivo pelo qual deixará o Parquet de dar continuidade à
investigação em tela, a fim de que a sobredita senhora adote as providências cabíveis, a seu interesse.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 4º, §4º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Porto-PI, 01 de março de 2021.
[assinado digitalmente]
Áurea Emília Bezerra Madruga
Promotora de Justiça Titular da PJ de Porto
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 168-145/2020
PORTARIA Nº 019/2021
Portaria nº 019/2021. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 006/2020 em Procedimento Administrativo (SIMP nº 168-145/2020), com o objetivo
de analisar denúncia, oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede
municipal de ensino do Município de Campo Largo do Piauí-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº 9.394/96
(LDB), Lei nº 9.696/98 e Lei nº 7.098/98.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Porto-PI, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educador Físico e cria os respectivos Conselho
Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, determina:
Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em
vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação
Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física. (Grifei)
CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual nº 7.098/2018, que trata especificamente sobre a docência em Educação Física, na educação
infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí, in verbis:
Art. 1º A docência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e
particulares, será exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível
superior.
Art. 2º As escolas estaduais, municipais, e particulares deverão se adequar ao disposto nesta Lei no prazo de 01 (um) ano, contados a partir da
data de sua publicação.
(Grifei)
CONSIDERANDO que a Lei trata da docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, deixando
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explícito que deve ser exercida por professores de educação física licenciados e devidamente habilitados em nível superior, tendo estipulado
ainda o prazo de 01 (um) ano contados da data da publicação, para que as escolas pudessem se adequar à Lei;
CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisidicional do Estado, incubindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deverá ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindiveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017, do CNMP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 006/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro nº 168-145/2020, para analisar denúncia,
oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede municipal de ensino do
Município de Campo Largo do Piauí-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), Lei nº 9.696/98 e Lei
nº 7.098/98, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a) a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) a nomeação da Assessora Ministerial, Maria de Fátima da Silva Sousa, matrícula nº 15656, para secretariar os trabalhos;
c) o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
e) a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
f) a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Porto-PI, em adimplemento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
g) a expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Educação - SME - do município de Campo Largo do Piauí-PI, REQUISITE-SE à pessoa do(a)
atual Secretário Municipal de Educação, alertando-o(a) que toda e qualquer informação deve vir acompanhada de documentação que comprove
suas alegações, o seguinte:
1) Que, no prazo de 10 dias, esclareça se a situação das escolas da rede municipal de ensino já foi regularizada com o provimento dos cargos de
professores de educação física por profissionais da área com inscrição regular no Conselho Regional de Educação Física, conforme exige o Art.
12, caput c/c art. 22, I, da Lei nº 9.696/98;
Que, no mesmo prazo, apresente cópia da ficha funcional de todos os profissionais que ocupam o cargo de professor de educação física no
município, com suas respectivas portarias e comprovante de inscrição no CREF correspondente;
h) oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de Porto, para que seja aberto procedimento policial para averiguar o suposto delito de exercício irregular
de profissão relatado nos autos.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Porto-PI, 01 de março de 2021.
ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169-145/2020
PORTARIA Nº 018/2021
Portaria nº 018/2021. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 007/2020 em Procedimento Administrativo (SIMP nº 169-145/2020), com o objetivo
de analisar denúncia, oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede
municipal de ensino do Município de Porto-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), Lei nº 9.696/98
e Lei nº 7.098/98.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Porto-PI, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educador Físico e cria os respectivos Conselho
Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, determina:
Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em
vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação
Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física. (Grifei)
CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual nº 7.098/2018, que trata especificamente sobre a docência em Educação Física, na educação
infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí, in verbis:
Art. 1º A docência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e
particulares, será exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível
superior.
Art. 2º As escolas estaduais, municipais, e particulares deverão se adequar ao disposto nesta Lei no prazo de 01 (um) ano, contados a partir da
data de sua publicação.
(Grifei)
CONSIDERANDO que a Lei trata da docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, deixando
explícito que deve ser exercida por professores de educação física licenciados e devidamente habilitados em nível superior, tendo estipulado
ainda o prazo de 01 (um) ano contados da data da publicação, para que as escolas pudessem se adequar à Lei;
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CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisidicional do Estado, incubindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deverá ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindiveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017, do CNMP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 007/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro nº 169-145/2020, para analisar denúncia,
oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede municipal de ensino do
Município de Porto-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), Lei nº 9.696/98 e Lei nº 7.098/98, de
modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a) a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) a nomeação da Assessora Ministerial, Maria de Fátima da Silva Sousa, matrícula nº 15656, para secretariar os trabalhos;
c) o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
e) a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
f) a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Porto-PI, em adimplemento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
g) a expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Educação - SME - do município de Porto-PI, REQUISITE-SE à pessoa do(a) atual Secretário
Municipal, alertando-o(a) que toda e qualquer informação deve vir acompanhada de documentação que comprove suas alegações, o seguinte:
1) Que, no prazo de 10 dias, esclareça se a situação das escolas da rede municipal de ensino já foi regularizada com o provimento dos cargos de
professores de educação física por profissionais da área com inscrição regular no Conselho Regional de Educação Física, conforme exige o Art.
12, caput c/c art. 22, I, da Lei nº 9.696/98;
Que, no mesmo prazo, apresente cópia da ficha funcional de todos os profissionais que ocupam o cargo de professor de educação física no
município, com suas respectivas portarias e comprovante de inscrição no CREF correspondente;
h) oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de Porto, para que seja aberto procedimento policial para averiguar o suposto delito de exercício irregular
de profissão relatado nos autos.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Porto-PI, 01 de março de 2021.
ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 170-145/2020
PORTARIA Nº 020/2021
Portaria nº 020/2021. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 008/2020 em Procedimento Administrativo (SIMP nº 170-145/2020), com o objetivo
de analisar denúncia, oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede
municipal de ensino do Município de Nossa Senhora dos Remédios-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº
9.394/96 (LDB), Lei nº 9.696/98 e Lei nº 7.098/98.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Porto-PI, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educador Físico e cria os respectivos Conselho
Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, determina:
Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em
vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação
Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física. (Grifei)
CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual nº 7.098/2018, que trata especificamente sobre a docência em Educação Física, na educação
infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí, in verbis:
Art. 1º A docência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e
particulares, será exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível
superior.
Art. 2º As escolas estaduais, municipais, e particulares deverão se adequar ao disposto nesta Lei no prazo de 01 (um) ano, contados a partir da
data de sua publicação.
(Grifei)
CONSIDERANDO que a Lei trata da docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, deixando
explícito que deve ser exercida por professores de educação física licenciados e devidamente habilitados em nível superior, tendo estipulado
ainda o prazo de 01 (um) ano contados da data da publicação, para que as escolas pudessem se adequar à Lei;
CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisidicional do Estado, incubindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
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a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deverá ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindiveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017, do CNMP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 008/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro nº 170-145/2020, para analisar denúncia,
oriunda do Conselho Regional de Educação Física, relatando exercício ilegal da profissão de Educador Físico na rede municipal de ensino do
Município de Nossa Senhora dos Remédios-PI, sem a qualificação necessária e descumprimento da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), Lei nº
9.696/98 e Lei nº 7.098/98, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a) a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) a nomeação da Assessora Ministerial, Maria de Fátima da Silva Sousa, matrícula nº 15656, para secretariar os trabalhos;
c) o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
e) a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
f) a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Porto-PI, em adimplemento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
g) a expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Educação - SME - do município de Nossa Senhora dos Remédios-PI, REQUISITE-SE à
pessoa do(a) atual Secretário Municipal, alertando-o(a) que toda e qualquer informação deve vir acompanhada de documentação que comprove
suas alegações, o seguinte:
1) Que, no prazo de 10 dias, esclareça se a situação das escolas da rede municipal de ensino já foi regularizada com o provimento dos cargos de
professores de educação física por profissionais da área com inscrição regular no Conselho Regional de Educação Física, conforme exige o Art.
12, caput c/c art. 22, I, da Lei nº 9.696/98;
Que, no mesmo prazo, apresente cópia da ficha funcional de todos os profissionais que ocupam o cargo de professor de educação física no
município, com suas respectivas portarias e comprovante de inscrição no CREF correspondente;
h) oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de Porto, para que seja aberto procedimento policial para averiguar o suposto delito de exercício irregular
de profissão relatado nos autos.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Porto-PI, 01 de março de 2021.
ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA
Promotora de Justiça

3.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI16005
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMODEAJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000219-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANO
Aos 23 de fevereiro de 2021, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE FLORIANO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.067/0001-54, com sede na Praça Petrônio Portela, S/N, Centro, Floriano/PI, neste ato presentado por seu Secretário Municipal da
Educação, NYLFRANYO FERREIRA DOS SANTOS, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88
c/c 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP nº 000219-101/2019, firmaram o
presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia de
padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de
ensino, devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, e 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Básica Nacional - LDB, é dever do Estado assegurar atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11, inciso VI, também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica Nacional - LDB, compete aos
Municípios assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 136, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, os veículos especialmente destinados à condução
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coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: I - registro como veículo de passageiros; II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança; III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a
extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na
cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; V lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
extremidade superior da parte traseira; VI - cintos de segurança em número igual à lotação; e VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios
estabelecidos pelo CONTRAN;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais legislação pertinente;
CONSIDERANDO a existência Inquérito Civil Público nº 000219-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades no
fornecimento de transporte escolar na rede pública municipal de ensino, inclusive, com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação
de violação da legislação pertinente.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º, da Lei nº 7.347/85, 26, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual sobre o objeto
do procedimento, definindo os prazos e as medidas a serem tomadas para sanar qualquer irregularidade no âmbito do transporte escolar da rede
municipal de ensino do Compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário se compromete a tomar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a garantia da
prestação do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, prestando o dito serviço de forma contínua, eficiente e segura,
utilizando, exclusivamente, para esse fim, veículos de passageiros, cumpridas as exigências dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro
- CTB e demais legislação pertinente.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário se compromete, no caso de suspensão ou extinção do contrato firmado com a(s) empresa(s) responsável(is),
em assumir a execução do transporte escolar essencial à manutenção do ensino, realizando, se necessário, a título emergencial, contratações
diretas com os prestadores de serviço, observando-se o disposto na Lei nº 8.666/93, cientificando o Ministério Público.
§ 1º: No caso de ocorrência do disposto na cláusula acima, a seleção dos condutores levará em consideração as necessidades administrativas
do Compromissário, bem como as rotas já divulgadas por ocasião do procedimento licitatório anterior, vedando-se o pagamento, aos prestadores
de serviço, de valor inferior àquele entabulado ao final do certame ou, caso tenham sido elaborados, de posteriores aditivos, sem prejuízo dos
descontos legais.
§ 2º: O Compromissário deverá rescindir, unilateralmente, os contratos emergenciais firmados em relação àqueles prestações de serviços
selecionados que, ao final do prazo de 02 (dois) meses, contados do momento da respectiva celebração, não tenham se ajustado às exigências
previstas no art. 138, do Código de Trânsito Brasileiro, ou não tenham adquirido, do Órgão de trânsito competente, a autorização mencionado no
art. 136, também do Código de Trânsito Brasileiro, podendo o prazo ser estendido por mais 30 (trinta) dias, caso fiquem constatadas dificuldades
operacionais por parte do CIRETRAN/DETRAN.
§ 3º: Verificará, ainda, o Compromissário, junto à unidade responsável do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PI, a possibilidade de
marcar data (s) específica (s) para realização prioritária dos exames imprescindíveis à obtenção de habilitação e autorização para o transporte
escolar, com o escopo de que todos os motoristas estejam habilitados dentro do prazo fixado no parágrafo anterior, podendo fazê-lo, o Poder
Público, às suas expensas ou mediante cobrança dos custos dos interessados.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário, deliberando pela deflagração de procedimento licitatório destinado à contratação de serviço especializado de
transporte escolar, se compromete a exigir, como requisito indispensável para a habilitação de eventuais interessados no certame, a
demonstração inequívoca de qualificação técnica, a fim de garantir a possibilidade de correta e integral satisfação da ulterior avença.
§ 1º: Como requisito obrigatório atrelado à prova da qualificação técnica, o Compromissário fará sempre constar, nos futuros editais de que
porventura lance mão para contratação de serviço de transporte escolar, a necessidade de que seja demonstrado, desde logo, o preenchimento
integral das seguintes condições:
I - possuir funcionários (condutores e afins) em quantidade suficiente para execução do contrato;
II - dispor de veículos adequados, prévia e devidamente autorizados pelo Órgão de trânsito competente, nos moldes dos arts. 105 e 136, do
Código de Trânsito Brasileiro, em número suficiente para execução do contrato, conforme rotas e programações definidas na norma editalícia;
III - manter em seus quadros funcionários aptos à condução de veículos escolares, com exibição documental e inequívoca acerca dos requisitos
previstos nos arts. 138 e 329, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (indivíduos maiores de vinte e um anos; portadores de habilitação (CNH)
na categoria "D"; que não tenham cometido infração grave ou gravíssima, tampouco sejam reincidentes em infrações médias, durante os últimos
doze meses, ou possuam histórico de antecedentes criminais pela prática de crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; e que
contem com aprovação em curso especializado, nos termos de regulamentação expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito); e
IV - garantir a atualidade da autorização emitida pelo Órgão de trânsito competente, mediante apresentação da última vistoria semestral
realizada, caso haja um interregno superior a seis meses entre uma e outra.
§ 2º: A demonstração das condições disciplinadas no parágrafo anterior não poderá se implementar por meio de mera declaração, atestado ou
mecanismo semelhante, impondo-se a exibição, pelo licitante, dos documentos oficiais que revelem cada uma delas (certificado de registro e
licença veicular, registro de autorização emitida pelo DETRAN ou Órgão de trânsito competente, certidões de antecedentes criminais, certificados
de conclusão em curso de especialização em transporte escolar, CNH, dentre outros).
CLÁUSULA 4ª: Os contratos administrativos que firmar o Compromissário na esfera do serviço de transporte escolar, independentemente de
prévia licitação, observados os demais requisitos legais, deverão estipular a obrigação dos contratados de disponibilizar veículos e
condutores rigorosamente dentro dos padrões previstos na legislação de trânsito, especificando-os, inclusive, de maneira clara e
indubitável.
§ 1º: Antes de iniciar a execução do serviço, o Compromissário exigirá das pessoas contratadas, físicas ou jurídicas, a entrega de documentação
comprobatória acerca da adequação dos veículos e condutores que serão alocados, observando-se, quanto a esse aspecto, os mesmos
parâmetros contemplados nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula terceira do presente termo de ajustamento de conduta.
§ 2º: Além da documentação comprobatória, cuja entrega deve constar, ainda, do instrumento contratual, o Compromissário deverá vistoriar,
através de funcionário especificamente designado para esse fim, todos os veículos indicados pela (s) pessoa (s) contratada (s), com a finalidade
de apurar a sua funcionalidade, lavrando-se, em relação a cada um deles, o respectivo termo, acompanhado dos registros fotográficos dos
principais itens de segurança (visão geral do veículo, cintos nos assentos destinados aos passageiros, instalação de medidor inalterável de
velocidade, estado dos pneus, extintor de incêndio e sinalizador de urgência, dentre outros reputados necessários).
§ 3º: O Compromissário deverá rejeitar, liminarmente: I - Veículos que não estejam registrados como veículo de passageiros; II - que não contem
a faixa de sinalização indicativa do transporte escolar, segundo os padrões legais; III - que estejam desprovidos de tacógrafo funcional e de cintos
de segurança em todos os assentos e dos demais itens de segurança, bem como aqueles que não mantenham, em sua parte interna, de forma
visível, a autorização previamente concedida pelo Órgão de trânsito competente, devendo o Compromissário, verificando tratar-se de vício que
não comprometa o volume total do ajuste e suas específicas finalidades, cientificar o contratado para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, suprir as
deficiências encontradas, sob pena de imediata rescisão do pacto administrativo.
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§ 4º: Os condutores que não estiverem adequados às exigências contidas nos arts. 138 e 329, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ou que,
no curso da execução do contrato, incorrerem na prática de infrações graves, gravíssimas ou, de forma reiterada, médias, devem ser
prontamente substituídos pela empresa contratada, a quem incumbirá exibir, em relação aos novos condutores, todos os documentos
indispensáveis à comprovação de sua qualificação para o serviço.
§ 5º: O Compromissário não emitirá a ordem de serviço se, após a entrega da documentação pela contratada e vistorias preliminares, a cargo do
fiscal designado, forem constatadas irregularidades em mais de 30 % (trinta por cento) dos veículos ou dos condutores indicados, devendo, em
tais casos, promover a rescisão do contrato e abertura de novo procedimento licitatório, sem prejuízo de ações emergenciais tendentes à
manutenção do transporte escolar.
§ 6º: O Compromissário exigirá dos responsáveis contratuais que os laudos de vistoria semestral, confeccionados pelo Órgão de trânsito
competente ou por empresa regularmente credenciada pelo DETRAN, sejam encaminhados à Administração Pública Municipal, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contados da data da expiração da vistoria anterior.
§7º: Constará no(s) contrato(s) firmado(s) pelo Compromissário, igualmente, a obrigação do(s) contratado(s) em encaminhar, nos meses de
janeiro e julho de cada ano, o prontuário de infrações de trânsito de cada um dos condutores selecionados para o transporte de alunos, bem
como de substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da efetiva entrega dos documentos, aqueles porventuras inabilitados ao serviço,
na forma do parágrafo quarto desta cláusula.
§8º: Nos contratos administrativos que celebrar para a prestação de serviço de transporte escolar, o Compromissário deverá designar, através de
ato administrativo formal ou indicação expressa no conteúdo do ajuste, funcionário responsável pela fiscalização e recebimento dos serviços de
transporte escolar, conforme disposto no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, atribuindo-se-lhe a missão de comunicar à autoridade superior,
imediatamente, qualquer notícia de irregularidade ou falha contratual.
CLÁUSULA 5ª: Independentemente de prévia regulamentação, o Compromissário se obriga, desde já, acompanhar e fiscalizar o cumprimento
das regras de segurança alusivas ao transporte escolar, mormente as concernentes ao número máximo de passageiros transportados por
veículos, velocidades de tráfego e uso de cintos de segurança.
Parágrafo único: O Compromissário inibirá, peremptoriamente, salvo em situações excepcionais e urgentes, de comprovado estado de
necessidade, a admissão, a título gratuito ou oneroso, de pessoas que não sejam alunos em tais veículos, fazendo constar tal impedimento,
claramente, nos contratos firmados para a prestação de serviços de transporte escolar.
CLÁUSULA 6º: Disporá o Compromissário de um prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura deste Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC, para obter, em relação aos veículos de sua própria frota e daqueles adquiridos por intermédio de convênios, programas
governamentais ou doação, destinados à execução direta do serviço de transporte escolar, a autorização do órgão de trânsito competente, na
esteira do art. 136, do Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único: Os veículos que não alcançarem o status acima definido ou que, ao final de cada semestre, não tenham obtido o certificado de
vistoria lavrado pelo Órgão de trânsito competente ou empresa credenciada, deverão ser retirados de circulação, sob pena de apreensão (art.
230, inciso XX, do CTB) e descumprimento dos termos deste título executivo.
CLÁUSULA 7º: Quando constatadas condições climáticas desfavoráveis, como chuvas intensas, que excepcionalmente não permitam o acesso
às estradas não pavimentadas de áreas rurais, o Compromissário se obriga, por ação articulada, a comunicar os estabelecimentos de ensino,
municipais e estaduais, para que seja deliberado quanto à abonação das faltas dos alunos que efetivamente dependam do transporte escolar
para frequência.
CLÁUSULA 8º: O Compromissário afixará, no mural das escolas municipais e estaduais, caso haja pactuação em vigor com o Estado do Piauí
para o transporte de alunos da rede pública estadual, cartaz ilustrativo contendo o número do telefone e as demais formas disponíveis para
registros de queixas e reclamações relativamente ao serviço de transporte escolar.
CLÁUSULA 9ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 10ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais, bem como solicitar de outros
órgãos perícias/vistorias necessárias ao acompanhamento e cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta.
CLÁUSULA 11ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importarána aplicação imediata de
multadiária no valor de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação,
pessoalmente, bem como o Município compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da
adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº
7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
Parágrafo único:Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 12ª. A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma circunstanciada,
à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA 13ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dissídio decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJF
Compromitente
____________________________________________
Nylfranyo Ferreira dos Santos
Secretário Municipal da Educação
Compromissário
________________________________
Dr. Marlon de Sousa Brito
Procurador Geral do Município de Floriano
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMODEAJUSTAMENTO DE CONDUTA
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REFERÊNCIA: ICP nº 000141-101/2018
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANO
Aos 23 de fevereiro de 2021, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE FLORIANO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.067/0001-54, com sede na Praça Petrônio Portela, S/N, Centro, Floriano/PI, neste ato presentado pelo Secretário Municipal da Educação,
NYLFRANYO FERREIRA DOS SANTOS, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88 c/c 5º, §
6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP nº 000141-101/2018, firmaram o presente
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos da representação formulada por Sérgio Martins de Souza Queiroz, onde noticia a existência de possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB pelo Município Compromissário, haja vista as baixas notas do IDEB obtidas pelas
escolas públicas de ensino fundamental;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme
art. 205 da CF;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar, inclusive o Estado, por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Carta Magna, estabelece ainda entre as funções institucionais do Ministério Público promover o
inquérito civil, a ação civil pública, visando à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
CONSIDERANDO queo art. 208, §2º da Constituição Federal dispõe que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
CONSIDERANDO o conteúdo daLei Federal nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CONSIDERANDO, finalmente, a existência do procedimento ICP nº 000141-101/2018 e a necessidade de o Município Compromissário
adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Plano Nacional de
Educação(PNE), notadamente a Meta 7;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos
artigos 5º e 6º da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, como meio de solução consensual do objeto do procedimento,
definindo a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o
aumento do IDEB no Município compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de
2021 e outras atividades necessárias para garantir o aumento do IDEB no município;
CLÁUSULA 2ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se aassegurar às crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas municipais, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3°
da Lei nº 8.069/90);
CLÁUSULA 3ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no Plano
Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA 4ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a remeter ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
trimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando o aumento do IDEB e cumprimento das metas previstas no
Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA5ª: Este termodeajustamentodeconduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões relativas à
proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos às questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais ou solicitar de outros órgãos
perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importarána aplicação imediata de
multadiária de R$ 1000,00 (mil reais), assumindo pessoalmente o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, bem como o município
compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e
administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do
NCPC.
Parágrafo único:Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e/ou obstáculos para o cumprimento do ajustado deverá ser comunicada, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, cuja manifestação deverá ser instruída com a documentação que lhe
dá suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC, podendo ser homologado judicialmente, a requerimento do
Ministério Público, independentemente de intimação do Compromissário.
Finalmente fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJF
Compromitente
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____________________________________________
Nylfranyo Ferreira dos Santos
Secretário Municipal da Educação
Compromissário
________________________________
Dr. Marlon de Sousa Brito
Procurador Geral do Município de Floriano
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 26/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000141-101/2018, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP - SIMP Nº 000141-101/2018
REPRESENTANTE: SÉRGIO MARTINS DE SOUSA QUEIROZ
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FLORIANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELAS ESCOLAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM VIOLAÇÃO, EM TESE, DO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVA DE EFICIÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A
REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, NECESSÁRIAS PARA O AUMENTO DO IDEB NO MUNICÍPIO DE
FLORIANO/PI
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURUAR IRREGULARIDADE. EDUCAÇÃO. IDEB. FIRMAÇÃO DE TAC. ARQUIVAMENTO. 1. É função do
Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros
interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação. 2. O Plano Nacional de Educação é regido pela Lei nº 13.005/2014, e, dentre as suas
Metas, detaca-se a Meta 7, qual seja a de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir médias nacionais para o IDEB. 3. Considerando as medidas já empreendidas pelo município de
Floriano e visando que o mesmo possa atingir as Meta 7 em sua plenitude foi firmado compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal
encontra-se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública. 4. Celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, no inquérito civil e nos
procedimentos preparatórios, cabe ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento, através de procedimento adequado.
(Inteligência da Sum. nº 02, do CSMP/MPPI)
REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000141-101/2018
DECISÃO
Cls.
O Inquérito Civil em referência foi instaurado com o escopo de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais
pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas
públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no município de Floriano/PI.
A base da instauração deste procedimento foi representação formulada pelo Sr. Sérgio Martins de Sousa Queiroz junto ao Ministério Público
Federal (NF nº 1.27.002.000275/2017-81), encaminhada a esta Promotoria de Justiça via Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania
- CAODEC, noticiando irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas escolas públicas municipais, senão vejamos: (Doc.:
2492122 - Páginas Docs.: 3/11)
[...] segundo pesquisa feita no site do IDEB o Município de Floriano tinha 28 escolas municipais urbanas de ensino fundamental, 16 de
ensino fundamental dos anos iniciais, 7 de ensino fundamental dos anos iniciais e dos anos finais e 5 de ensino fundamental dos anos
finais. Pois bem, 7 das 28 escolas municipais de ensino fundamental não atingiram, em 2.017, a nota mínima IDEB fixada para tal ano, a
nota mínima IDEB de 5,50 para os anos iniciais do ensino fundamental e 5,00 para os anos finais de ensino fundamental,[...].
E das 23 escolas municipais urbanas de ensino fundamental, 10 sequer tinham NOTA IDEB, o que é mais grave do que ter tal nota
abaixo do mínimo [...].
E somente 11 das 23 escolas municipais de ensino fundamental atingiram, em 2.017, a nota mínima IDEB fixada para tal ano, a nota
mínima IDEB de 5,50 para os anos iniciais do ensino fundamental e 5,00 para os anos finais de ensino fundamental, ou, pelo menos, a nota
mínima para um destes dois grupos de anos [...].
A título de diligência inicial e visando instruir o feito foi determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos/informações:
a) manifestação escrita sobre os termos da representação, informando quais as medidas/providências que foram e/ou estão sendo tomadas para
o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, notadamente a META 7, nos termos da Lei Federal nº 13.005/2014; e b) relação
nominal de todas as escolas públicas municipais em funcionamento, informando o número de funcionárias, alunos e o IDEB de 2015 e 2017 para
os anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. (Doc.: 2492122 - Página Doc.: 17)
Regularmente oficiada, o município de Floriano encaminhou a relação nominal de todas as escolas públicas municipais em funcionamento, e
indicou, exibindo a documentação pertinente, os projetos implementados visando odesenvolvimento do ensino e apredizagem, a sabe: 1 - Plano
Prova Brasil; 2 - Projeto de Ensino — OBMEP NA ESCOLA; 3 - I Sarau Cultural das Escolas Municipais de Floriano; 4 - Plano de Trabalho
2018— Programa Mais Alfabetização —2018; 5 - FORMAT — 2017/2018 — Formação Continuada de Professores de Matematica; 6 Documento Orientador das Ações de Formação Continuada de Professores de Língua Portuguesa —2018; 7 - Plano de Ação Prova AMAF/2018;
8 - Projeto Viaje na Leitura; e 9 - Projeto Prova Floriano. (Doc.: 2492122 - Páginas Docs.: 21/88)
No que toca a representação referida, o município de Floriano apresentou as seguintes informações: (Doc.: 2492122 - Página Doc.: 89)
Em resposta ao oficio n°289/2018 — que solicita manifestação escrita sobre os termos da representação informando quais as
medidas/providências que foram e/ ou estão sendo tomadas para o cumprimento das Metas do Plano Nacional de Educação, notadamente a
meta 7. O Município de Floriano — PI, tem 57 escolas em funcionamento (creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental - anos iniciais e
finais). As escolas avaliadas pela Prova Brasil são as que ofertam 5º e /ou 9º ano com turmas de 10 ou mais estudantes matriculados na sala. Em
2018 foram avaliadas 31 escolas, pois as mesmas ofertaram 5º e/ou 9º ano; das 31 escolas avaliadas 15 ofertaram somente 5º ano e 16 escolas,
5º e/ou 9º ano. Durante o ano de 2017, foram realizadas palestras de esclarecimento e motivacional, simulados (bimestrais) com os estudantes
de 5º e 9º ano. Mensalmente os professores de 5° ano e os de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano participaram de estudo dos descritores
e determinação de metas para serem trabalhadas nas escolas. Durante o ano de 2018, os professores de Língua Portuguesa e Matemática
frequentaram uma formação continuada em serviço realizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a UFPI, com o foco em
discussões e aplicações de metodologias ativas no campo de conteúdos diversos da Matemática e Língua Portuguesa. Foi implantada uma
avaliação (Prova Floriano) de Língua Portuguesa e Matemática, elaborada pela equipe da secretaria de educação, para os estudantes de 6° ao
9° ano, com objetivo de direcionar os trabalhos das escolas.
Conclusos, considerando a documentação apresentada, foi determinada a expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de
Educação, na pessoa de seu então representante legal, com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento,
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notadamente, aplicação dos recursos do Fundeb, bem como das notas do IDEB obtidas pelas escolas públicas municipais de ensino
fundamental. (Doc.: 2492122 - Página Doc.: 93)
Assim sendo, na data aprazada, o então Secretário Municipal de Educação, inquirido, declarou: (Doc.: 2492122 - Páginas Docs.: 98/99)
Que o município está desenvolvendo várias medidas visando a melhoria do IDEB, como criação de aulas de reforço em contra turno no 5° e 9°
ano; Que o município possui 7.300 alunos matriculados nas escolas públicas municipais em 2019; Que o município possui 52 escolas em
funcionamento, sendo 30 na zona urbana e 22 na zona rural; Que foi criada a coordenação da prova SAEB, que tem por finalidade dar apoio
pedagógico para as escolas visando a preparação dos alunos para a prova Brasil; Que foi criado o programa FORMAT destinado a formação dos
professores de matemática, FORLEITURA para professores de português e PNAIC destinado aso professores de alfabetização de 1° a 3° ano;
Que os professores têm encontros mensais; Que na área do esporte, o município dispõe de uma coordenação de educação física destinada a
organização de jogos estudantis das escolas públicas municipais; Que o município criou a Prova Floriano desenvolvida com aplicação de
simulados visando melhorar o rendimento escolar.
Conclusos, de posse dessas declarações e visando instruir o feito, foi determinada a expedição de novo ofício ao município de Floriano, via
Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes
documentos/informações: 1 - cópia do Plano de Ação de Educação para o ano de 2019, acompanhado do cronograma de execução das
atividades; e 2 - relação de todos os programas ou projetos previstos para serem executados nas escolas públicas municipais, visando o alcance
das metas projetadas pelo Plano Nacional de Educação. (Doc.: 2492124 - Página Doc.: 01)
Após reiteração, a Secretaria Municipal de Educação de Floriano informou que em 2019 serão avaliadas, na prova SAEB, 15 escolas que ofertam
o 9º ano e 22 escolas que ofertam o 5º ano, e a Secretaria Municipal de Educação, com o escopo de melhorar a aprendizagem dos estudantes e
consequentemente aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica — IDEB, vem implementando projetos voltados para integração
escola/família/sociedade, pois se entende que essa tríade unida, fortalecerá o elo entre os agentes que fazem a educação municipal, a saber: 1 Plano Trabalho SAEB 2019; 2 - Projeto Escolas de Paz; 3 - Projeto: Nossas Escolas serão Leitoras; 4 - Plano de Trabalho da Coordenação do
"Novo Mais Educação" em parceria com a equipe responsável pela prova SAEB; 5 - Programa "Mais Alfabetização" (aguarda liberação do
Governo Federal); 6 - Formação Continuada de Professores de Língua Portuguesa FORLEITURA; 7 - Formação Continuada de Professores de
Matemática — FORMAT; 8 - Plano de Formação Continuada para Alfabetização na Idade Certa. A Secretaria encaminhou, novamente, a relação
das escolas da rede municipal. (Doc.: 2492124 - Páginas Docs.: 9/68)
Empós, considerando a farta documentação apresentada, foi determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, via Secretaria
Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia dos relatórios bimestrais de
acompanhamento das ações realizadas nas escolas municipais, consoante Plano de Trabalho — PROVA SAEB/IDEB 2019, inclusive no que se
refere a aplicação de palestras e simulados. (Doc.: 2492124 - Página Doc.: 70)
Regularmente oficiada, a Secretaria de Educação, considerando que as ações executadas nos meses de março a maio de 2019 constaram de
formação de professores, planejamentos, oficinas, projeto de matemática, aplicação de simulados de português e matemática, como também
monitoramento através de visitas técnicas, palestras motivacionais, terapia de grupo, foi encaminhado documentos que comprovam a realização
dessas atividades, inclusive relatório com o resultado do I Simulado da Prova SAEB, aplicado nas escolas municipais. (Doc.: 2492124 - Páginas
Docs.: 74/103/ Docs.: 2492125, 2492126 2492127, e Doc.: 2492128 - Páginas Docs.: 01/48)
Conclusos, considerando que das 22 (vinte e duas) escolas municipais de 5º ano que participaram do I Simulado SAEB, 14 (quatorze) receberam
o conceito abaixo do básico, e das 15 (quinze) escolas de 9º ano que também participaram do mesmo simulado, 12 (doze) receberam o conceito
abaixo do básico, fato que demonstra uma grande deficiência no processo de ensino e aprendizagem nas escolas municipais de Floriano, foi
determinada a expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de Educação de Floriano, na pessoa de seu representante legal, a
fim de que comparesse neste Órgão Ministerial com a finalidade de prestar declarações acerca dos resultados do I Simulado SAEB e, conforme o
caso, assinar termo de ajustamento de conduta como meio de solução consensual do objeto do presente procedimento. (Doc.: 2492129 - Página
Doc.: 01)
Assim sendo, na data aprazada, o então Secretário Municipal de Educação, inquirido, declarou: (Doc.: 2492129 - Páginas Docs.: 05/06)
Que o município está desenvolvendo várias medidas visando a melhoria do IDEB, como criação de aulas de reforço em contra turno do 5° e 9°
ano; Que o município possui aproximadamente 7.200 alunos matriculados nas escolas públicas municipais em 2019; Que o município possui 52
escolas em funcionamento, sendo 32 na zona urbana e 20 na zona rural; Que foi criada a coordenação da prova SAEB, que tem por finalidade
dar apoio pedagógico para as escolas visando a preparação dos alunos para a prova SAEB, antiga prova Brasil; Que, quinzenalmente, é
realizada capacitação para os professores do programa FORMAT destinado a formação dos professores de matemática e FORLEITURA para
professores de portguês; Que o PNAIC destinado aos professores de alfabetização de 1º a 3º ano está sendo mantido com recursos do próprio
município; Que os professores têm encontros mensais; Que na área do esporte, o município dispõe de uma coordenação de educação física
destinada a organização de jogos estudantis das escolas públicas municipais; Que o município criou a Prova Floriano desenvolvida com
aplicação de simulados visando melhorar o rendimento escolar, com execução nos anos pares; Que nos anos ímpares, visando melhorar o
rendimento e resultado da prova SAEB, o município realiza a aplicação de três simulados; Que já foram aplicados dois simulados no primeiro
semestre de 2019; Que o resultado do primeiro simulado foi verificado um avanço tanto no 5º e 9º ano; Que o resultado do segundo simulado
está em análise; Que as escolas municipais vêm cumprindo as metas projetadas do IDEB, salvo algumas escolas; Que o município vem
realizando todas as medidas necessárias para a melhoria do nível educacional das escolas e alunos da rede municipal.
Na sequência, visando cumprir o objeto deste procedimento, foi RECOMENDADO ao município de Floriano, na pessoa de seu Prefeito e do
Secretário Municipal de Educação, a realização de todas as medidas técnicas e administrativas na realização de políticas públicas, na área de
educação, necessárias para o aumento do IDEB das escolas públicas municipais. (RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35/2019) (Doc.:
2492129 - Páginas Docs.: 09/13)
Regularmente notificado, e demonstrando acatamento ao recomendado, a Secretaria Municipal de Educação de Floriano encaminhou expediente
com as medidas técnicas e administrativas desenvolvidas visando o aumento do IDEB das escolas públicas municipais. (Docs.: 2492129,
2492130, 2492131, 2492134, 2492135, 2492136 e 2492138)
Conclusos, considerando que as provas SAEB são realizadas a cada 2 (dois) anos, sendo as de 2019 aplicadas no final do 2º semestre do ano
letivo, foi requisitado ao município de Floriano, via Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no
prazo de 30 (trinta) dias, manifestação escrita acerca da aplicação e do resultado das provas SAEB - ano letivo de 2019. (Doc.: 2492861)
Regularmente oficiada, a Secretaria Municipal de Educação informou que o resultado final só seria divulgado até o dia 31 de agosto de 2020.
(Doc.: 2536941)
Após, foi designada uma audiência com o representante legal da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de prestar declarações
sobre o objeto deste procedimento, inclusive, com a possibilidade de assinatura de um compromisso de ajustamento de conduta. A referida
audiência, por sua vez, restou prejudicada, em virtude da suspensão do atendimento presencial, ocasionado pelo surto do novo Coronavírus
(COVID-19). (Docs.: 2567590, 2593918 e 2614986)
Com o retorno gradual das atividades presenciais, os autos retornaram conclusos para deliberação, oportunidade em que foi destacado que o
Ministério da Educação havia divulgado o IDEB (com base nas provas SAEB de 2019), não alcançando o município de Floriano a meta nos anos
finais do ensino fundamental. Dessa forma, foi determinada a expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de Educação, na
pessoa de seu representante legal, para que comparecesse ao Ministério Público Estadual, com o escopo de prestar declarações acerca do
objeto deste procedimento (IDEB), com a possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como meio de solução
consensual do objeto deste procedimento, conforme o caso. (Doc.: 2981196)
Na data aprazada, o então Secretário Municipal, inquirido, declarou: (Doc.: 3039776)
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Que o município vem realizando várias ações visando a melhoria do ensino das escolas municipais e cumprimento das metas do Plano Nacional
da Educação; Que o município elaborou um plano para a prova do SAEB 2019, visando o aumento do IDEB; Que o município atingiu a meta do
IDEB nas séries iniciais; Que o município não atingiu a meta nas séries finais do ensino fundamental, mas houve um aumento de 4.8 para 5.1;
Que o município de Floriano, embora não tenha atingido a meta nas séries finais, mas ficou em primeiro lugar na micro-região de Floriano e no
terceiro lugar dentre as 10 cidades mais populosa do Piauí; Que o município de Floriano, comparando o IDEB das séries finais Estados da
Região Nordeste, ficou em segundo lugar; Que o município vai continuar trabalhando para a melhoria do ensino das escolas municipais.
Após essas declarações, foi proposta a assinatura de TAC como meio de solução consensual sobre o objeto do procedimento, o que não foi
aceito pelo representante do município, por não ter delegação para assinatura de TAC, bem como por entender desnecessário, que o município
já vem executando todas as ações necessárias visando o aumento do IDEB.
Ainda, a título de deliberação, foi determinada a notificação do município, na pessoa do Prefeito e Procurador Geral do Município, para
comparecer em dia e hora para receber proposta de assinatura de TAC como meio de solução consensual sobre o objeto do procedimento.
A referida audiência foi realizada no dia 24 de novembro de 2020, onde foi solicitada cópia da minuta do TAC para análise por parte da
procuradoria geral, antes da sua assinatura, o que foi deferido, ficando definida a data de 16 de dezembro de 2020, às 11 horas, para a
assinatura do TAC como meio de solução consensual sobre o objeto do procedimento. (Doc.: 3156680)
Ocorre que, no dia 16 de dezembro de 2020, não compareceu nenhum representante do município de Floriano, razão pela qual foi determinada a
expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de Educação de Floriano, na pessoa de seu representante legal, acompanhado, se
possível, de assessor jurídico, a fim de que comparecesse na sede do Ministério Público Estadual, com a finalidade de prestar declarações
acerca do objeto deste procedimento, inclusive, com a possibilidade de assinatura de TAC, como forma de solução consensual do objeto deste
procedimento e seu consequente arquivamento. (Doc.: 3265097)
Assim sendo, na data aprazada, foi proposta a assinatura de TAC, a qual foi aceita sem vícios de consentimento, assumindo o município de
Floriano, em suma, as seguintes obrigações: 1 - Realizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de 2021 e
outras atividades necessárias para garantir o aumento do IDEB no município; 2 - Assegurar às crianças e adolescentes estudantes das escolas
públicas municipais, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90); 3 - Realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no
Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023; e 4 - Remeter ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Floriano, trimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando o aumento do IDEB e cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023. (Docs.: 3394919 e 3395963)
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação.
Em verdade, o direito à educação é direito social constitucionalmente assegurado como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo
ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ademais, a Constituição assegurou que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros, no
princípio da garantia de padrão de qualidade.
A propósito, nos termos do art. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e o seu nãooferecimentopelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
Considerando o escopo deste procedimento, cabe destacar que o art. 214, da Carta Republicana, preceitua que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção
humanística, científica e tecnológica do País; e VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto (PIB).
Atualmente, o Plano Nacional de Educação é regido pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e, dentre as suas Metas, detaca-se a Meta 7,
qual seja a de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir médias nacionais para o IDEB.
Dessa forma, considerando as medidas já empreendidas pelo município de Floriano e visando que o mesmo possa atingir as meta 7 em sua
plenitude foi firmado compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal encontra-se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública,
facultando a este Órgão Ministerial a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, o qual, repisa-se, revelou-se como instrumento de redução de
litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é
incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visão contemporânea.
Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.
Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do
CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Representante, ao Município de Floriano, via Secretaria Municipal de Educação,
na pessoa de seu representante legal, e, através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados interessados, incertos
ou desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº
23/07, do CNMP. (Caso não seja possível a cientificação/notificação do Noticiante/Representante, fica desde logo deferida a sua realização por
edital.)
Página 25

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 817 Disponibilização: Terça-feira, 2 de Março de 2021 Publicação: Quarta-feira, 3 de Março de 2021

Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CAODEC/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Floriano, 1º de março de 2021.
___________________________
José de Arimatea Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO

3.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI16007
PORTARIA Nº 03/2021
Objeto: Realização de Correição Anual Interna na 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, conforme determinação contida no Art. 5º
do Ato Conjunto PGJ/CGMP/MP n° 01, de 13 de Janeiro de 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, por intermédio do Promotor de
Justiça titular, adiante assinado, e, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129,
incisos II e III, da Constituição Federal; art. 26, inciso I da Lei Federal de n.º 8.625/93; e art. 37, inciso I e art. 39, inciso IX, da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 37 da carta magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO que na forma do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01/2017, determina a realização anual de correições internas nos âmbitos das
Promotorias de Justiça que compõem o Ministério Público do Estado do Piauí,
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), bem como o
funcionamento contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento, bem como o
funcionamento contínuo e eficiente das atividades ministeriais;
CONSIDERANDO, por fim, que na forma art. 4º do ATO Nº 01/2021 - CGMP-PI, a Correição Interna prevista no §2º, do art. 5º, do ATO
CONJUNTO CGMP Nº 01/2017, excepcionalmente em 2021, poderá ser realizada até 31 de março de 2021, devendo o correspondente Relatório
Circunstanciado (art. 6º, do ATO CONJUNTO CGMP Nº 01/2017) ser remetido à Corregedoria Geral até 15 de abril de 2021.
R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Interna na 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, no período de 08 a 31 de março de
2021, no horário compreendido de 08h às 12h, no Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, sito a Avenida Cândido
Coelho, nº 202, Ed. Fórum, São João do Piauí - PI.
Art. 2º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna, a serem presididos pelo titular desta Promotoria de Justiça, ocorrerá no dia 08 de março do
corrente ano, às 8h00, no Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, sito a Avenida Cândido Coelho, nº 202, Ed. Fórum,
São João do Piauí - PI.
Art. 3º. Durante o período de Correição Extraordinária, será fixada em local de conhecimento público a informação clara e destacada de que a
referida Promotoria de Justiça se encontra em correição e, portanto, aberta para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. As reclamações, críticas e sugestões recebidas serão objeto de análise e, em seguida, acolhidas ou não de forma
fundamentada.
Art. 4º. A Correição consistirá, dentre outros atos, no preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devendo ser elaborado ao final dos trabalhos o relatório conclusivo a ser encaminhado à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí.
Parágrafo único. É vedada a suspensão dos serviços da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI durante a correição.
Art. 5º. A presente Correição Extraordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelos Promotores de
Justiça, servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata
de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 6º. Os trabalhos de correição será assessorado pelas servidoras CAMILA CUNHA BARBOSA e CARLA ADRIANA MESQUISTA COSTA.
Art. 7º. Iniciados os trabalhos, sejam cientificados da presente instalação correcional a Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça e o Exmo. Sr.
Corregedor-Geral do Ministério Público.
Art. 8º. Encerrada a Correição, cópia do relatório conclusivo dos trabalhados, e as planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto
PGJ/CGMPPI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedora Geral do Ministério Público e à
Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 8º. Após os registros de praxe nesta Promotoria, publique-se a presente portaria no Diário Oficial do Ministério Público, comunicando-se a
Secretaria-Geral do Ministério Público, por e-mail.
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
São João do Piauí - PI, 02 de março de 2021.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16008
PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 39/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a educação: a
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão
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democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
Considerando que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
Considerando que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
Considerando que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que
uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
Considerando o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil";
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no Município de SANTANA, determinando as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
publique-se no Diário Oficial do MPPI;
oficiar à Secretaria Municipal de Educação de Santana para prestar esclarecimentos, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento,
sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais.
BARBOSA:55274706
Picos, 25 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304 Dados: 2021.02.26 10:40:07
304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
-03'00'
PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 37/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a educação: a
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão
democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
Considerando que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
Página 27

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 817 Disponibilização: Terça-feira, 2 de Março de 2021 Publicação: Quarta-feira, 3 de Março de 2021

constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
Considerando que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
Considerando que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que
uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
Considerando o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não
sujeitas a inquérito civil";
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no Município de PICOS, determinando as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
publique-se no Diário Oficial do MPPI;
oficiar à Secretaria Municipal de Educação de Picos para prestar esclarecimentos, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento,
sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais.
Picos, 25 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR Assinado de forma digital
GONCALVES
por ANTONIO CESAR GONCALVES
BARBOSA:55274 BARBOSA:55274706304
706304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
Dados: 2021.02.26
10:34:08 -03'00'

3.15. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16009
DECISÃO
Trata-se de IP instaurado para apurar a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e ameaça (art. 147 do CPB),
tendo como indiciado JOSÉ JOÃO DA LUZ, endereço: Localidade Salinas, Zona Rural de Sussuapara-PI.
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)
- 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.
Considerando que trata-se de delito que envolve grave ameaça, o Ministério Público NEGA-LHE a oferta de ANPP - Acordo de NãoPersecução Penal, conforme estabelecido no art. 28-A, caput 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
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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.
Empós, devolvam-se os autos ao juízo da 5ª Vara da Comarca de Picos para prosseguimento da Ação.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente ANPP, ISMAEL BEZERRA NELSON, servidor do MP/PI, ou quem por esta for designado em
delegação. Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019.
Após, venham conclusos.
Picos-PI, datado eletronicamente.
FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI16010
PORTARIA Nº 017/2021
Procedimento Administrativo Nº 009/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI conforme determinação contida no artigo 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93, Lei Federal n.º 8625/93 e com fulcro no disposto no artigo 129, da Constituição Federal de 1988.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento
contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 2º Promotoria de Justiça de Altos/PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO a necessidade de catalogar eventuais notícias de fato, procedimentos administrativos e preparatórios, e inquéritos civis em
tramitação nesta Promotoria de Justiça, com a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88);
CONSIDERANDO o artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe: "Os Promotores de Justiça deverão
realizar anualmente correição interna na Promotoria de Justiça na qual estejam oficiando, preenchendo os relatórios e planilhas
correspondentes."
RESOLVE:
INSTAURAR CORREIÇÃO INTERNA sobre os serviços prestados na sede da Promotoria de Justiça de Altos/PI, a ser documentada e
acompanhada em processo administrativo, nos termos seguintes:
Art. 1º. Os trabalhos de correição serão iniciados no dia 03 de Março de 2021 às 09h00min e encerrados no dia 31 de março de 2021 às
14h00min, podendo se desenvolver na sede da Promotoria de Justiça de Altos/PI ou pelos canais remotos disponíveis, preferencialmente em
razão do momento da Pandemia decorrente de SARS-COV2;
Art. 2º. Qualquer pessoa do povo poderá apresentar reclamações contra os serviços desta Promotoria de Justiça a partir da instalação e
enquanto perdurar a correição, que deverão ser juntadas, mediante termo, ao respectivo processo administrativo instaurado para
acompanhamento dos trabalhos correcionais. Qualquer manifestação, contudo, deverá ser realizada pelos canais de comunicação remota, em
especial o e-mail segunda.pj.altos@mppi.mp.br;
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta finalidade
e analisadas serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 3º. A presente correição interna deverá ser instruída com cópia dos documentos pertinentes, incluindo relatórios conclusivos e ata de
encerramento, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, devidamente assinados pelo Promotor de Justiça;
Art. 4º. Deverão ser comunicados a Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, ao Exmo. Sr. Corregedor
Geral do Ministério Público, Dr. Luiz Francisco Ribeiro, aos Juízes de Direito, representantes da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados
do Brasil para que, se quiserem, se manifestem na forma do art. 2º, vez que em razão das medidas de distanciamento e do delicado momento
enfrentado na PANDEMIA ,com aumento expressivo de casos e óbitos, não haverá solenidades de abertura e encerramento, de forma que as
comunicações serão remotas e , expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correcionais da Promotoria de Justiça de Altos/PI, a
presente Correição atende ao requisito e eficácia e moralidade;
Art. 5º.A Correição consistirá, dentre outros atos:
exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de Altos, colhendo relatório de atos
praticados;
adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na Promotoria de Justiça de Altos,
elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de Altos/PI durante a
correição. O atendimento ao público se dará na modalidade virtual e na forma do art. 2º desta Portaria.
Art. 6º. A presente Correição interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça,
servidores e demais, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos mencionados;
Art. 7º. Ficam designados as Assessoras de Promotoria de Justiça: Alanna Bruna Paixão de Sousa (Matrícula 15616) e Talyne de Carvalho
Soares (Matrícula 15217) para secretariarem os trabalhos da correição interna indicada nesta Portaria e auxiliarem no desenvolvimento dos
referidos trabalhos;
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedoria Geral do Ministério Público e à
Procuradoria Geral de Justiça;
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Expeça-se o necessário. Publique-se.
Em regime de teletrabalho, Altos(PI), 01º de Março de 2021.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 35/2020/PGJ16003
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 817 Disponibilização: Terça-feira, 2 de Março de 2021 Publicação: Quarta-feira, 3 de Março de 2021

a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 35/2020, firmado em 02/03/2021 entre a Procuradoria Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a empresa ISLANY RIBEIRO DE VASCONCELOS PITANGA 74337220330 - CNPJ: 15.224.753/0001-58;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0015.0005158/2020-90;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa a prorrogação do prazo de execução para a realização dos os serviços de digitalização de documentos
relacionados à Coordenadoria de Recursos Humanos;
d) Fundamento Legal: Inciso III, § 1°, art. 57 da lei n° 8.666/93;
e) Do Prazo de Execução: O novo prazo de prestação integral dos serviços será até o dia 14 de abril de 2021 (14/04/2021);
f) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
g)Signatários: Pela contratada, Sra. Islany Ribeiro de Vasconcelos Pitanga, CPF: 743.372.203-30, e contratante, Dra. Carmelina Maria Mendes
de Moura, Procuradora Geral de Justiça.
Teresina- PI, 02 de março de 2021.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 16004
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 83/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 04(quatro) dias e ½ (meio)de folga, nos dias08, 09, 10, 11 e 12de março de 2021,à servidora comissionadaANDRESSA DOS
SANTOS MARTINS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15394, lotada junto à 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, nos
termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 24/02,
24 e 25/10/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 01 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 84/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
CONSIDERANDO a solicitação de licença para tratamento de saúde constante nos autos do processo SEI nº 19.21.0013.0001891/2021-56;
RESOLVE:
INTERROMPER, a partir de 24 de fevereiro de 2021, as férias do servidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA, Auxiliar Ministerial,
matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, previstas anteriormente para ocorrer no período 01/02 a 02/03/2021,
conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 46/2021, ficando os 07 (sete) dias restantes para fruição em momento oportuno, referentes ao período
aquisitivo de 2006/2007, retroagindo os seus efeitos ao dia 24 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 85/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 03 a 16 de março de 2021, 14 (catorze) dias de férias à servidora CERES CRONEMBERGER SOBRAL FRANCO, Técnica
Ministerial, matrícula nº 4341, lotada junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, já tendo fruído 16 (dezesseis) dias
anteriormente, conforme Portaria PGJ/PI Nº 992/2012, referentes ao período aquisitivo 2009/2010.
Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 86/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 08 a 25 de março de 2021, 18 (dezoito) dias de férias ao servidor FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL, Técnico Ministerial,
matrícula nº. 15980, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, já tendo fruído 12 (doze) dias anteriormente conforme
deferimento PGJ de 08/05/2007, referentes ao período aquisitivo 2006/2007.
Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 87/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 18 de fevereiro a 03 de março de 2021, 14 (catorze) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora
comissionada MARIANA MARTINS REIS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15291, conforme perícia médica oficial, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 18 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 88/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2021, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora LIANA CARVALHO
SOUSA, Analista Ministerial, matrícula nº 137, lotada junto ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, conforme
perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 22 de fevereiro de 2021.
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Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 89/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 12 a 26 de fevereiro de 2021, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada
AMANDA MARIA TENÓRIO DE SÁ, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15294, conforme perícia médica oficial, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 12 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 02 de março de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

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

6.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 - REGIONAL
DE PICOS16002
Simp 000005-421/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se o feito de notícia de fato instaurada para apurar denúncia de ocorrência de festividades após as eleições municipais de São Luís do
Piauí, em comemoração à vitória de candidato eleito ao cargo de prefeito, que gerou um considerável aumento no número de casos de covid no
município.
Narram os fólios que após as comemorações e, depois de 11 (onze) dias de festividades no município, vieram à tona 100 (cem) casos
confirmados de pessoas infectadas pela Covid-19 e que, só após o ocorrido, foi publicado Decreto Municipal dispondo sobre isolamento social e
providências higienicossanitárias em eventos festivos (Decreto nº 35, de 07 de dezembro de 2020). Foram juntados registros fotográficos, cópia
do decreto supracitado, bem como dos boletins epidemiológicos dos dias 24/09 e 09/12/2020.
Foram solicitadas informações à Vigilância Sanitária municipal acerca do que noticiado. Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou
que, embora tenha havido um aumento exponencial de casos de infectados por Covid-19 no município, dias após as eleições, não há como
afirmar que referido aumento tenha relação direta com as festividades em comemoração à vitória dos candidatos eleitos.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
A perda do objeto de investigação encontra-se latente nos autos, uma vez que já decorreu muito tempo desde a época dos fatos. Entendemos
que o objeto da presente Notícia de Fato encontra-se esgotado, não havendo mais providências que possam ser tomadas em âmbito cível, visto
que a suposta situação de aglomeração já se consolidou.
A Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento de notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou jáseencontrarsolucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
A pretensão de tomada de providências em relação a suposto aumento de casos em decorrência de eventos festivos de comemoração do
resultado das eleições municipais 2020 em São Luís do Piauí não tem mais razão de ser, pelo fato ocorrido.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é de rigor.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Tendo em vista a existência de indícios de crime contra a saúde pública, remeta-se cópia da presente notícia de fato ao Núcleo Criminal do
Grupo de Trabalho para auxílio em medidas de combate ao Covid-19 (PGJ/PI
866/2020 e 928/2020) para adoção das providências que entender cabíveis.
Arquivem-se os autos de imediato.
Expedientes necessários.
Inhuma-PI, 24 de fevereiro de 2021
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça, em respondência entre os dias 06/02/2021 a 07/03/2021 (Portaria PGJ/PI n. 269/2021)
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