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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA
08 DE ABRIL DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.16594
PAUTA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1338ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1. PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000008-226/2021). Procedimento eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Assunto: Edital CSMP Nº 02/2021 - Concurso de PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE para o cargo de Procurador de Justiça
Titular da 1° Procuradoria de Justiça. Promotores de Justiça: Antônio de Moura Júnior, Luciano Lopes Nogueira Ramos, Rodrigo Roppi de
Oliveira, Plínio Fabrício de Carvalho Fontes e Gladys Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.1.2 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000009-226/2021). Procedimento eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Assunto: Edital CSMP Nº 03/2021 - Concurso de REMOÇÃO POR MERECIMENTO para o cargo de Promotor de Justiça Titular
da 37ª Promotoria de Justiça de Teresina. Promotores de Justiça: Flávia Gomes Cordeiro, Luciano Lopes Nogueira Ramos, Plínio Fabrício de
Carvalho Fontes, Gianny Vieira de Carvalho, Rodrigo Roppi de Oliveira, Cezário de Sousa Cavalcante Neto, Marcelo de Jesus Monteiro Araújo e
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.1.3 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000017-226/2021). Procedimento eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Assunto: Edital CSMP Nº 11/2021 - Concurso de REMOÇÃO POR MERECIMENTO para o cargo de Promotor de Justiça Titular
da 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Promotores de Justiça: Lenara Batista Carvalho Porto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 SEI
3.1.1 PGA-SEI. 19.21.0090.0002005/2021-91. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 03/2020 (SIMP 000187-029/2019);
3.1.2 PGA-SEI. 19.21.0700.0001988/2021-33. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação Procedimento Administrativo
SIMP nº 001363-089/2018, instaurado para investigar a paternidade da criança R. H. de O.;
3.1.3 PGA-SEI. 19.21.0417.0002029/2021-67. Origem: GERCOG. Assunto: Ofício nº 076/2021.004-215/2020 - GERCOG - MPPI- instauração do
Procedimento Administrativo nº 004/2021 (SIMP: 000018-215/2020) através da Portaria PA nº 004/2021;
3.1.4 PGA-SEI. 19.21.0099.0002428/2021-78. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 390/2021.161308/2021/SUPJCM-MPPI - instauração do PATAC n° 02/2021 (SIMP 000161-308/2021), a fim de acompanhar o cumprimento das obrigações
assumidas no TAC 07/2020, celebrado no IPC 77/2017 - SIMP 000137-063/2016 (Trailers instalados em Praça Pública no Município de Campo
Maior/PI);
3.1.5 PGA-SEI. 19.21.0700.0002400/2021-64. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo SIMP nº 000484-361/2020 com a finalidade de acompanhar o andamento do inquérito policial nº 000.680/2017;
3.1.6 PGA-SEI. 19.21.0700.0002398/2021-21. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 17/2021 (SIMP nº 000013-092/2020);
3.1.7 PGA-SEI. 19.21.0700.0002343/2021-51. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do PA
SIMP nº 000891-090/2019, PA SIMP nº 000896-090/2019, PA SIMP nº 000898-090/2019 e PA SIMP nº 000904-090/2019;
3.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0002340/2021-35. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000903-090/2019;
3.1.9 PGA-SEI. 19.21.0700.0002339/2021-62. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000719-090/2018;
3.1.10 PGA-SEI. 19.21.0700.0002335/2021-73. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000324.088.2019;
3.1.11 PGA-SEI. 19.21.0700.0002280/2021-06. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001425-361/2020 com a finalidade de apurar suposto abuso de autoridade por parte de policiais militares na prisão em
flagrante de Pedro Maciel de Araújo, em 17/06/2020;
3.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0002191/2021-81. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº
001935-361/2020;
3.1.13 PGA-SEI. 19.21.0130.0005661/2020-13. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício N° 265/2020-21ª PJ arquivamento do Procedimento Administrativo nº 154/2019;
3.1.14 PGA-SEI. 19.21.0090.0002591/2021-80. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 200/2021 - 28ª PJT comunicação de virtualização do Procedimento Administrativo n° 60/2019 (SIMP n° 000107-029/2019) e Ofício nº 203/2021 - 28ª PJT comunicação de virtualização do Inquérito Civil nº 78/2017 - SIMP nº 000106-029/2017
3.1.15 PGA-SEI. 19.21.0700.0002577/2021-38. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001389-361/2020, visando apurar a inércia da Delegacia Regional de Picos-PI, em averiguar a autoria do crime de roubo
em 15/02/2020, tendo como vítima o Sr. Elison Francisco de Oliveira.
3.1.16 PGA-SEI. 19.21.0700.0002572/2021-76. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000307-262/2018;
3.1.17 PGA-SEI. 19.21.0130.0005662/2020-83. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício N° 266/2020-21ª PJ prorrogação do prazo do Inquérito Civil Público Nº 004/2018 (SIMP nº 000031-035/2017);
3.1.18 PGA-SEI. 19.21.0704.0002507/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 422/2021.154308/2019/SUPJCM-MPPI - arquivamento do Procedimento Administrativo n° 103/2019 (SIMP 000154-308/2019);
3.1.19 PGA-SEI. 19.21.0700.0002572/2021-76. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 235/2021 prorrogação do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório n° 032/2020 (SIMP: 000006-030/2020);
3.1.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0001844/2021-21. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 311/2021 prorrogação do prazo de tramitação da Noticia de Fato n° 009/2021 (SIMP n° 000018-030/2021);
3.1.21 PGA-SEI. 19.21.0700.0001867/2021-02. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000084-358/2019;
3.1.22 PGA-SEI. 19.21.0700.0001870/2021-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 106/2020 (SIMP nº 000230-292/2019) com a finalidade de averiguar situação de risco vivenciada por menor;
3.1.23 PGA-SEI. 19.21.0378.0001939/2021-75. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 334/2021 arquivamento da Notícia de Fato n° 046/2020 (SIMP: 000191-030/2020), com a finalidade de apurar irregularidades na demora para o
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sepultamento de pacientes que vieram a óbito no HUT, supostamente vítimas de COVID-19, ignorados pelos familiares;
3.1.24 PGA-SEI. 19.21.0378.0002173/2021-62. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 312/2021 conversão do Procedimento Preparatório n° 012/2020 no Inquérito Civil Público n° 012/2020 (SIMP: 000220- 030/2019), que objetiva viabilizar
acompanhamento psiquiátrico a um paciente usuário de entorpecentes e com acometimento mental, através da Gerência de Saúde Mental da
Fundação Municipal de Saúde;
3.1.25 PGA-SEI. 19.21.0700.0002630/2021-62. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001334-089/2018;
3.1.26 PGA-SEI. 19.21.0700.0002635/2021-24. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 001363-089/2021;
3.1.27 PGA-SEI. 19.21.0166.0002645/2021-04. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício n º 443/2021.009063/2020/SUPJCM-MPPI - instauração do Inquérito Civil n° 16/2020 (SIMP 000009-063/2020), tendo em mira apurar a informação de que
dezenas de professores do EJA do Município de Campo Maior/PI teriam ficado sem receber salários de abril a julho de 2019, apesar de terem
trabalhado até o mês de julho de 2019;
3.1.28 PGA-SEI. 19.21.0700.0002674/2021-38. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000222-361/2019;
3.1.29 PGA-SEI. 19.21.0700.0002714/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000396-089/2019, instaurado para apurar irregularidade no uso do veículo do conselho tutelar de Picos-PI;
3.1.30 PGA-SEI. 19.21.0378.0002696/2021-06. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 411/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 025/2020 (SIMP nº 000205-030/2019);
3.1.31 PGA-SEI. 19.21.0378.0002695/2021-33. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 412/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 024/2020 (SIMP nº 000256-030/2019);
3.1.32 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 16/2021 (SIMP nº 000620-361/2021);
3.1.33 PGA-SEI. 19.21.0704.0002701/2021-25. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 465/2021 - SEPJCM MPPI - decisões de arquivamento das Notícias de Fato: NF 32/2020.000085-308/2020, NF 004/2021.000809-308/2020 e NF nº 005/2021.000845308/2020;
3.1.34 PGA-SEI. 19.21.0704.0002735/2021-77. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 467/2021.609-308.2020SEPJCM-MPPI - arquivamento da Notícia de Fato nº 000609-308/2020;
3.1.35 PGA-SEI. 19.21.0700.0002773/2021-81. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 020.2020 (SIMP nº
000204-088/2020), instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras de transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São José do Piauí;
3.1.36 PGA-SEI. 19.21.0120.0002672/2021-62. Origem: 40ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: CORREIÇÃO INTERNA ANUAL no
âmbito da 40ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões da Comarca de Teresina-PI, no período de 24/03/2021 (quarta-feira) a 26/03/2021
(sexta-feira), conforme Edital 01/2021-40ª PJ;
3.1.37 PGA-SEI. 19.21.0700.0002882/2021-48. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000015-088/2021;
3.1.38 PGA-SEI. 19.21.0700.0002898/2021-04. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 012.2021 (SIMP nº 000009-088/2021);
3.1.39 PGA-SEI. 19.21.0090.0002946/2021-98. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 208/2021 - 28ª PJT comunicação de virtualização do Inquérito Civil SIMP nº 000112-029/2019;
3.1.40 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 218/2021 - 28ª PJT conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286-029/2019) em Procedimento Administrativo e OFÍCIO Nº 219/2021 - 28ª PJT comunica a conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286- 029/2019) e da virtualização dos autos procedimentais;
3.1.41 PGA-SEI. 19.21.0417.0002740/2021-76. Origem: GERCOG. Assunto: Ofício nº 107/2021.000009-215/2020 - GERCOG - MPPI instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº 001/2021 (SIMP nº 000009-215/2020) através da Portaria nº 001/2021;
3.2. E-DOC
3.2.1 E-DOC Nº 07010088558202091. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De São João Do Piauí. Assunto: comunicação de instauração de
procedimento preparatório nº 000218-310/2020, instaurada em razão de Manifestação n° 224/2020 apresentada à Ouvidoria do MPPI.
3.2.2 E-DOC Nº 07010088559202035. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA. Assunto: comunicação conversão da Notícia de
Fato Nº 12/2020 em Procedimento Preparatório Nº 35/2020 (SIMP: 000032-027/2020), a fim de viabilizar a realização de cirurgia ortopédica de
retirada de pinos no Hospital Getúlio Vargas, da qual o paciente necessita.
3.2.3 E-DOC Nº 07010088580202031. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
da Notícia de Fato Nº 37/2020 (SIMP Nº 000083- 027/2020), instaurada em razão de denúncia sobre possível falta de dosímetros de radiação no
setor de Radiologia do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela.
3.2.4 E-DOC Nº 07010088561202012. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De São João Do Piauí. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de notícia de fato nº 000829-310/2020, instaurada Denúncia encaminhada via e-mail institucional notícia a recusa, pela Prefeitura do Município de
Capitão Gervásio de Oliveira, em prestar informações sobre o extrato das contas bancárias onde foram depositados recursos de precatórios
referentes ao processo nº 2010.2204-3.
3.2.5 E-DOC Nº 07010088567202081. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 11/2017 (SIMP nº 000138-174/2017), o qual tem como assunto o combate à evasão escolar no município de São João da
Fronteira/PI, para fins de cientificação, conforme determina o artigo 12 da Resolução 174/2017 do CNMP.
3.2.6 E-DOC Nº 07010088568202026. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Esperantina. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de Fato
nº 40/2020 em Inquérito Civil nº 36/2020 nº 000387-161/2020, apurar suposta irregularidade na contratação de empresa NILDENE RAMOS
RODRIGUES CAVALCANTE, do ramo de publicidade e propaganda, pelo Município do Morro do Chapéu-PI.
3.2.7 E-DOC Nº 07010088582202021. Origem: 12ª Promotoria De Justiça De Teresina. Assunto: comunicação da conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 02/2020 (SIMP: 000186-027/2020), a fim de apurar possíveis irregularidades na assistência prestada à
criança diagnosticado com cardiopatia congênita, internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil Lucídio.
3.2.8 E-DOC Nº 07010088588202013. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n.º 109 /2020 (SIMP nº 000680-174/2020), com o objetivo de verificar as providências adotadas pelo município de São João da
Fronteira em relação as irregularidades constatadas no Acórdão nº 2.033/2018, processo TC/003069/2016, imputadas a Maria Francinalda
Mendes de Brito, junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) de São João
da Fronteira, exercício de 2016.
3.2.9 E-DOC Nº 07010088589202041. 2ª Promotoria De Justiça De Esperantina. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia de Fato nº
68/2020 em Procedimento Preparatório 35/2020 (SIMP nº 000608-161/2020), a fim de averiguar suposta acumulação indevida de cargos públicos
pelo Sr. F. J. A. dos S., que teria acumulado cargos/funções municipais, no período de 2013 a 2016, exercendo o cargo de vereador, Professor
Classe B I (efetivo) e Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Morro do Chapéu do Piauí.
3.2.10 E-DOC Nº 07010088591202011. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 836 Disponibilização: Terça-feira, 6 de Abril de 2021 Publicação: Quarta-feira, 7 de Abril de 2021

Administrativo n.º 110 /2020 n° 000709-174/2020, com o objetivo de verificar as providências adotadas pelo município de São João da Fronteira
em relação as irregularidades constatadas no Acórdão n.º 2.034/2018, processo TC/003069/2016, imputadas a Ana Célia Araújo Ximenes, junto
ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de São João da Fronteira, exercício de 2016.
3.2.11 E-DOC Nº 07010088592202065. Origem: GERCOG - Grupo De Atuação Especial De Regularização Fundiária E De Combate À Grilagem.
Assunto: encaminhamento de Inquérito Civil nº 000021-215/2016 para homologação de arquivamento.
3.2.12 E-DOC Nº 07010088594202054. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 111/2020 (SIMP nº 000710-174/2020), por meio da portaria nº 162/2020, com o objetivo de verificar as providências adotadas
pelo município de São João da Fronteira em relação as irregularidades constatadas no Acórdão n.º 2.036/2018, processo TC/003069/2016,
imputadas a José Alderi Gomes Coutinho, junto à Câmara Municipal de São João da Fronteira, exercício de 2016.
3.2.13 E-DOC Nº 07010088596202043. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 12/2020 em Procedimento Preparatório n.º 47/2020(SIMP nº 000096-174/2020), com o objetivo de investigar possível ato de desconto de
pensão alimentícia de dois servidores públicos por parte do município de São João da Fronteira, sem o devido repasse.
3.2.14 E-DOC Nº 07010088599202087. Origem: Núcleo Das Promotorias De Justiça De Altos-PI. Assunto: comunicação de realização de Acordo
de Não Persecução Cívelnos autos do Processo nº 0800766-41.2017.8.18.0036.
3.2.15 E-DOC Nº 07010088602202062. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo por
mais 01 (um) ano do Inquérito Civil Público (SIMP Nº 000154-004/2018).
3.2.16 E-DOC Nº 07010088605202012. Origem: Secretaria Unificada Das Promotorias De Picos. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos n° 01/2020 e 02/2020, objetivando acompanhar e adotar as providências cabíveis para conferir celeridade aos
processos criminais de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Picos e acompanhar a jurisprudência do TJPI nas matérias de atribuição da 4ª
Promotoria de Justiça de Picos, respectivamente.
3.2.17 E-DOC Nº 07010088606202041. Origem: Núcleo Das Promotorias De Justiça De Piripiri-PI. Assunto: Comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 434/2019 (SIMP 000505-368/2019), que tinha como finalidade tratar de inclusão da senhora Gislaine Almeida
Santos nos programas sociais do município de Piripiri-PI.
3.2.18 E-DOC Nº 07010088607202095. Origem: Núcleo Das Promotorias De Justiça De Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato n° 000394-156/2020, no intuito de verificar possível situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade social vivenciada pela
criança Maria Sofia Barros de Sousa (02 anos de idade) que vive com companhia da genitora, CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO BARROS e do
ente paterno, JOSÉ ANTÔNIO LOPES SOUSA, na localidade SEGURANÇA em Coivaras.
3.2.19 E-DOC Nº 07010088608202031. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n.º 31/2020 (SIMP n.º 000549-174/2020), o qual tem como assunto investigar o descumprimento do item 6 da
recomendação ministerial n.º 95/2020, Portaria n.º 428 do Ministério da Saúde e demais medidas sanitárias quanto a prevenção e/ou proliferação
do coronavírus, para fins de cientificação, conforme determina a súmula n.º 03 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.2.20 E-DOC Nº 07010088609202084. Origem: Núcleo Das Promotorias De Justiça De Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato n° 000398-156/2020.
3.2.21 E-DOC Nº 07010088611202053. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De Piracuruca. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 84/2020 (SIMP n.º 000454-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas
pelo município de Piracuruca para o retorno das atividades presenciais da administração pública municipal.
3.2.22 E-DOC Nº 07010088610202017. Origem: Núcleo Das Promotorias De Justiça De Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000112-139/2019, instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de acompanhar o andamento das ações no
âmbito do projeto "No Alvo, Contra as Drogas".
3.2.23 E-DOC Nº 07010088612202014. Origem: Origem: 2ª Promotoria De Justiça De São Joao Do Piaui. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo 099/2019(SIMP 0000254-310/2019), com o objetode situação de vulnerabilidade de crianças.
3.2.24 E-DOC Nº 07010088614202097. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo nº 002057-361/2020 e remessa de Recomendação n° 05/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas
de educação junto à Unidade Escolar Estela Nunes, escola da rede estadual de ensino em Bocaina, concernentes ao combate à evasão escolar.
3.2.25 E-DOC Nº 07010088615202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo nº 82/2020, SIMP 000327-089/2020.
3.2.26 E-DOC Nº 07010088617202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: Comunicação de instauração dos
procedimentos administrativos 000200-088/2020, 000201-088/2020, 000202-088/2020 e 000203-088/2020, da 1ª Promotoria de Justiça de Picos.
3.2.27 E-DOC Nº 07010080388202012. Origem: 1ª Promotoria De Justiça De Padre Marcos. Assunto: Comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000002-411/2020) instaurado pelo Grupo Regional de Promotorias Integradas de Picos-PI, visando o
acompanhamento das ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (COVID-19), por parte das Clínicas e Hospitais Privados
bem como a aplicação das políticas de enfrentamento a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
3.2.28 E-DOC Nº 07010080398202031. Origem: 1ª Promotoria De Justiça De Padre Marcos. Assunto: Encaminhar cópia de Recomendação n°
49/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo (SIMP 000002-411/2020) instaurado pelo Grupo Regional de Promotorias
Integradas de Picos-PI, visando o acompanhamento das ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (COVID-19), por parte
das Clínicas e Hospitais Privados bem como a aplicação das políticas de enfrentamento a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
3.2.29 E-DOC Nº 07010088623202088. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo nº 91/2020, SIMP 000331-089/2020, com o escopo de promover ações, como parceiro do Projeto da 9ª GRE,
atinente à busca ativa de alunos, que deixaram de frequentar a escola ou de participar das atividades desenvolvidas durante o período de
pandemia.
3.2.30 1.1.233 E-DOC Nº 07010086383202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto:comunicação comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº SIMP 48-101/2019, para apurar irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou
escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para o Município de Francisco Ayres.
3.2.31 E-DOC 07010086384202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000044-101/2019, para apurar irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a
prestação de serviços jurídicos para o Município de São José do Peixe.
3.2.32 E-DOC Nº 07010086392202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de conclusão do Inquérito Civil nº 07/2019 (SIMP 000021-096/2019), objetivando fiscalizar supostas irregularidades pertinentes à ausência
dos servidores concursados e/ou efetivo descumprimento da carga horária na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) no Município de São
Raimundo Nonato.
3.2.36 E-DOC Nº 07010086396202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP nº 000367-240/2020 noticiando aglomeração na inauguração do Comitê Eleitoral de "Pompilim", candidato a Prefeito no
Município de São Miguel do Tapuio-PI.
3.2.37 E-DOC Nº 07010084582202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação do arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 64/2020 (SIMP: 000099-096/2019),objetivando apurar suposta negativa de fornecimento de medicamentos à
Sr. Mikele da Silva.
3.2.38 E-DOC Nº 07010086400202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000153-230/2019, que versa sobre carência na segurança pública da municipalidade, dado o aumento de
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furtos, assaltos à mão armada e aumento de traficância no município.
3.2.39 E-DOC Nº 07010086402202075. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior Mendes-PI. Assunto: comunicação do arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 54/2019( SIMP 000063-063/2019), com a finalidade de discutir formas de instituir equipe multidisciplinar
(psicólogo, assistente social, nutricionista, etc.), no sistema educacional do município de Nossa Senhora de Nazaré-PI.
3.2.40 E-DOC Nº 07010086404202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia de
Fato nº SIMP 000859-230/2019, que versa sobre veículos indeterminados, sem documentação e sem placa, transitam de forma danosa nas mas
deste Município, bem como que a Assessora de Promotoria, Thays Amorim, se recusou a receber a documentação apresentada.
3.2.41 E-DOC Nº 07010086405202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000265-230/2019, para acompanhar o Processo de Eleição Unificada para Escolha dos membros do
Conselho Tutelar do município de Ipiranga-PI.
3.2.42 E-DOC Nº 07010086414202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 093/2020 (SIMP 000449-310/2020), que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes.
3.2.43 E-DOC Nº 07010086413202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo de SIMP nº 000206-230/2018, o para apurar suposto cometimento de crime sexual em face da menor M.E, sendo
apontado como autor do delito o senhor "Carlito", que trabalha como frentista no posto Bezerra.
3.2.44 E-DOC Nº 07010086420202057. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de o Procedimento Administrativo
nº 03/2019 (SIMP: 000081-107/2020), acerca da adequação às normas sanitárias e ambientais no matadouro público municipal.
3.2.45 E-DOC Nº 07010086427202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 10/2020 (SIMP 000053-175/2020), com o fito de recomendar aos partidos políticos do município de São
João da Fronteira/PI.
3.2.46 E-DOC Nº 07010086435202015. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2019 (000024- 025/2019), para o pagamento do débito relacionado aos cheques 850123 e 850126.
3.2.47 E-DOC Nº 07010086438202059. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação,
Inquérito Civil nº 13/2014 (000014-025/2014), abrangendo irregularidades na contratação de empresas para fazer "transporte eficiente".
3.2.48 E-DOC Nº 07010086436202061. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
nº 002006-361/2019, que versa sobre dispensação de medicamento por parte do Hospital Regional Justino Luz-HRJL.
3.2.49 E-DOC Nº 07010086440202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP 000010-416/2020), que visa fiscalizar a efetivação da política de transparência da administração
pública no município de Parnaguá/PI.
3.2.50 E-DOC Nº 07010086441202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório SIMP nº 000113-101/2020, para averiguar dispensação de licitação.
3.2.51 E-DOC Nº 07010086447202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato SIMP 000614-083/2020, que versa sobre a falta de água.
3.2.52 E-DOC Nº 07010086449202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº SIMP 000208-177/2020, com o objeto e objetivo, entre outros, de acompanhar as medidas administrativas de
combate à prevenção e propagação do Covid-19 no Município de Valença do Piauí.
3.2.53 E-DOC Nº 07010079402202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendações no
Procedimento Administrativo nº 000208-177/2020, 000212-177/2020, 000213-177/2020. 000215-177/2020.
3.2.54 E-DOC Nº 7010086465202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação das Notícias
de Fato nº 048/2020 (SIMP 000521-197/2020), NF nº 049/2020( SIMP 000526-197/2020) e NF nº 041/2020( SIMP 000377-197/2020).
3.2.55 E-DOC Nº 07010086468202065. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 11/2020 (SIMP 000012-033/2020), versando sobre suposta negativa de matrícula à criança Álvaro Miguel de Sousa Silva, diagnosticado
com Transtorno do Espectro Autista, na E. M. Altina Castelo Branco.
3.2.56 E-DOC Nº 07010086469202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 04/2016 (SIMP 000508-174/2016), o qual tem como assunto investigar suposta utilização irregular das máquinas doadas ao
município de São João da Fronteira através do Programa Federal PAC 2 e de veículo da Secretaria Municipal de Educação.
3.2.57 E-DOC Nº 07010086473202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de comunicando a instauração de
Procedimento Administrativo, nº 52/2020(SIMP 000069- 140/2020), para averiguação de Paternidade de W. G. D. S. S. representado por sua
genitora Marilene dos Santos Silva, que aponta como suposto pai o filho do senhor Antenor Queiroz Meneses e da senhora Maria Deusa Mendes
Meneses.
3.2.58 E-DOC Nº 07010088837202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Inquérito Civil n.º 10/2019 (SIMP n.º 000089-174/2019), que tem como assunto investigar a não elaboração do Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS) para profissionais que recebem recursos do SUS.
3.2.59 E-DOC Nº 07010088838202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001046-090/2018, o instaurado pelo Ministério Público através das declarações prestadas pela Sra. Valdenir
Francisca da Silva Moura Carvalho, informando, em síntese, que seu filho Wesley da Silva Feitosa possui hidronefrose no rim direito e que
necessita de consulta especializada com médico nefrologista na cidade de Teresina.
3.2.60 E-DOC Nº 07010088839202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 11/2016 (SIMP n.º 000345-174/2016), o qual tem como finalidade apurar notícia veiculada por meio de relatório
do Conselho Tutelar de Piracuruca/PI acerca de reiteradas omissões ante as obrigações de Vera Lúcia Rodrigues de Araújo em prover o
sustento.
3.2.61 E-DOC Nº 07010088834202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 012/2019 (SIMP 000667-168/2018), para acompanhar a situação da idosa em situação de vulnerabilidade
causada pelo neto que lhe causava inúmeros transtornos.
3.2.62 E-DOC Nº 07010088840202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 46/2020 (SIMP n.º 000195-174/2020), o qual tem como finalidade fiscalizar eventuais práticas abusivas nas
relações de consumo no município de Piracuruca/PI.
3.2.63 E-DOC Nº 07010088832202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 002509-100/2019, com a finalidade de averiguar irregularidades na manutenção da Escola Pública
Municipal "Ribamar Leal".
3.2.64 E-DOC Nº 07010088831202087. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000236-101/2019, AVERIGUAR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR EM SALA DE AULA PARA ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.
3.2.65 E-DOC Nº 07010088842202067. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato SIMP Nº 000995-100/2020.
3.2.66 E-DOC Nº 07010083289202076. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo SIMP n° 000983-310/2019.
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3.2.67 E-DOC Nº 07010088811202014. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000099-003/2020.
3.2.68 E-DOC Nº 07010088810202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 10/2020 (SIMP Nº 000053-175/2020), instaurado por meio da Portaria n.º 14/2020, com o fito de
recomendar aos partidos políticos do município de São João da Fronteira/PI, que se abstenham de realizar carreatas sem prévia comunicação.
3.2.69 E-DOC Nº 07010088809202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 09/2020 (SIMP Nº 000047-175/2020), com o fito de acompanhar o cumprimento do Protocolo Específico
n.º 044/2020, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 19.164/20, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais.
3.2.70 E-DOC Nº 07010088807202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Instauração nº
01/2020 do Inquérito Civil nº 000382-081/2019, para apurar nomeação de advogado com suposta relação de parentesco com prefeito de
Redenção do Gurgueia-PI para o cargo de Procurador-Geral do Município.
3.2.71 E-DOC Nº 07010088804202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 104/2020 (SIMP n.º 000601-174/2020), o qual tem como assunto averiguar a paternidade de C. E. A. N., filho(a)
de A. A. A. N. e, supostamente, F. F. S..
3.2.72 E-DOC Nº 07010088803202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000020-342/2019.
3.2.73 E-DOC Nº 07010088801202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000228-276/2017, instaurada através de representação feita pela Procuradoria Geral de Justiça do Piauí, informando
supostas irregularidades existentes na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, do município de Conceição do Canindé-PI.
3.2.74 E-DOC Nº 07010088800202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instaurar o Procedimento
Administrativo nº 000429-161/2020, Apurar suposta situação de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso R. Da S.A, e necessidade de acolhimento
institucional.
3.2.75 E-DOC Nº 07010088796202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 06/2020 - SIMP nº 000120-150/2020 em Procedimento Preparatório nº 007/2020, instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de
Demerval Lobão/PI, tendo por objeto averiguar expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
3.2.76 E-DOC Nº 07010088795202051. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 136/2014 - SIMP nº 000093-029/2015 e do Procedimento Administrativo nº 40/2018 - SIMP nº 000103-029/2018, em face do ajuizamento
de Ação Civil Pública.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 06 DE ABRILDE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. DECISÃO - CRONOGRAMA DE AGREGAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA - 202116580
DECISÃO
Assunto: Atualização do cronograma de agregações das Promotorias de Justiça do Estado do Piauí
A Resolução CPJ/PI n° 02, de 26 de março de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público n° 149, de 13 de abril de 2018,
dispõe sobre a agregação e desativação provisória de Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. O art. 3°da referida
resolução prevê que a desativação provisória ocorrerá imediatamente, nas Promotorias de Justiça que se encontrem vagas na data de publicação
da resolução, conforme Anexo I; e à medida que o Promotor de Justiça titular for promovido ou removido para outra unidade ministerial,
observado o Anexo II. Assim, necessário atualizar o cronograma de execução da Resolução CPJ/PI n°02/2018, em razão da agregação da
Promotoria de Justiça de Aroazes. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí a presente decisão e seus
anexos, com atualização das Promotorias de Justiça a serem desativadas imediatamente e daquelas a serem desativadas após a vacância.
Encaminhe-se à Assessoria de Planejamento e Gestão para que atualize o plano de ação, de acordo com a vacância e permanência de zonas
eleitorais.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA IMEDIATAMENTE DESATIVADAS E AGREGADAS
PJ DESATIVADA E AGREGADA

PJ AGREGADORA

ARRAIAL

FLORIANO

BOCAINA

PICOS

CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ

CORRENTE

FRANCINÓPOLIS

ELESBÃO VELOSO

IPIRANGA DO PIAUÍ

INHUMA

MONTE ALEGRE

GILBUÉS

REDENÇÃO DO GURGUEIA

BOM JESUS

SANTA FILOMENA

GILBUÉS

SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

SÃO PEDRO DO PIAUÍ

SOCORRO DO PIAUÍ

SIMPLÍCIO MENDES

VÁRZEA GRANDE

ELESBÃO VELOSO
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PIMENTEIRAS

VALENÇA DO PIAUÍ

SANTA CRUZ DO PIAUÍ

PICOS

MARCOLÂNDIA

SIMÕES

NAZARÉ DO PIAUÍ

FLORIANO

ISAÍAS COELHO

ITAINOPÓLIS

CURIMATÁ

AVELINO LOPES

ANTÔNIO ALMEIDA

MARCOS PARENTE

BERTOLÍNEA

MANOEL EMÍDIO

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

SIMPLÍCIO MENDES

ANÍSIO DE ABREU

CARACOL

FRANCISCO SANTOS

PICOS

JOAQUIM PIRES

ESPERANTINA

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

PORTO

SÃO FÉLIX DO PIAUÍ

BARRO DURO

CAMPINAS DO PIAUÍ

SIMPLÍCIO MENDES

ANGICAL DO PIAUÍ

REGENERAÇÃO

LANDRI SALES

MARCOS PARENTE

ELISEU MARTINS

MANOEL EMÍDIO

AROAZES

VALENÇA DO PIAUÍ

ANEXO II
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA QUE SERÃO DESATIVADAS CONFORME A VACÂNCIA
PJ NA IMINÊNCIA DE AGREGAÇÃO

PJ AGREGADORA

ALTO LONGÁ

ALTOS

BENEDITINOS

ALTOS

PALMEIRAIS

AMARANTE

PAES LANDIM

SIMPLÍCIO MENDES

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ16579
PORTARIA PGJ/PI Nº 635/2021
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 as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 14/2019 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br) até o dia 09 de abril de 2021;
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
250

0864

RAYLENE LÊDA DO NASCIMENTO SANTOS

251

0340

JULIANA ALENCAR MOREIRA OLIVEIRA

252

0953

MARIA CLARA SILVA VASCONCELOS

253

0524

LARISSE RAYARA DE LIMA OLIVEIRA

254

1334

THALÍA PEREIRA MACHADO

255

1357

HERMERSON DAVID OLIVEIRA HENRIQUE

256

0080

ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS NETO
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257

0116

LUAN CRISTIAN DA FONSECA BARROS

258

0088

JOÃO ALEXANDRE COSTA CAMAPUM

259

0556

RAIMUNDO NONATO LIMA NETO

Local de estágio: PIRIPIRI - PI
Área de Estágio: DIREITO
026

0786

PEDRO VITOR DE SOUSA RIBEIRO

027

1749

EVANDRO OLIVIER DA SILVA NASCIMENTO

Local de estágio: PICOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
024

0162

LUCELIA DE MOURA ROCHA BARBOSA

025

0211

ANA BEATRIZ COSTA NEIVA

026

0968

NATSELANE VIVIAN DA SILVA SOUSA

027

1537

ERIKA DE SÁ LUZ

028

0550

LAUDICENA RODRIGUESHIPÓLITO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 639/2021
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 EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, titular da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir dessa data, até ulterior deliberação, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 05 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 657/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0000711/2021-31,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor AFRÂNIO OLIVEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 176, do Padrão 07, Classe C para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 658/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0262.0002954/2021-18,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Stefani Portela Gomes*

04

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

Aracelle Oliveira Alves Macedo*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 659/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0003061/2021-45,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2021
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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25

12ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 660/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0003062/2021-18,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

Promotoria de Justiça de Jaicós

Brena da Silva Pinheiro*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 661/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0002932/2021-36,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MARÇO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

26

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

30

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 662/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0002889/2021-33,
RESOLVE
REVOGAR a concessão de Gratificação de Atividade de Segurança ao militar ANTÔNIO CLEUTO VERAS ARAÚJO, CB PM, matrícula nº
15361, com efeitos retroativos a 24 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 663/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0002889/2021-33,
RESOLVE
CONCEDER Gratificação de Atividade de Segurança ao militar RAIMUNDO NONATO BRANDÃO, 3º SGT PM, com efeitos retroativos a 24
de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 666/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0014.0003078/2021-02,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para realizar vistoria de acompanhamento de obra de
manutenção predial na sede de São João do Piauí e da reforma e ampliação da sede de Corrente, dias 07, 08 e 09 de abril, bem como realizar
vistoria de acompanhamento de obra de reforma e ampliação da sede de São Miguel do Tapuio, e receber a nova sede locada no município de
Esperantina, dias 12 e 13 de abril.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 670/2021
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
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CONCEDER, de 05 a 09 de abril de 2021, a prorrogação de 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça RITA DE
CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES E SOUZA, titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 05/04/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 671/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça ENY
MARCOS VIEIRA PONTES, titular da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 05 de abril a 04 de maio de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 05/04/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 673/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, de 05 a 09 de abril de 2021, com efeitos retroativos, em razão da
licença-saúde da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16569
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO. INDÍCIO NÃO
CONFIRMADO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir do Memorando n. 04/2019-3ªPJ de Picos, o qual encaminhava termo de declaração da Sra. Daniela
de Araújo Barros, informando irregularidades na contratação de professoras pelo Município de Francisco Santos/PI. O referido termo indicava que
pessoas nomeadas para o cargo de Professor de Educação Infantil 01, estariam exercendo o cargo de Professor de Ensino Fundamental 01,
diverso daquele para o qual foi nomeada, em tese, desvio funcional que pode representar favorecimento pessoal.
Solicitadas informações ao Município de Francisco Santos-PI, este acostou documentação comprobatória e afirmou que as servidoras
ELIZABETE DE JESUS SILVA BEZERRA e ALBIANA MARIA DOS SANTOS em nenhum momento ocuparam função diferente daquela em que
foram aprovadas e empossadas em concurso público (juntadas de ID: 31610542 e ID: 31477857), denotando ausência de desvio funcional das
mencionadas servidoras.
Foi realizada pesquisa SAGRES (ID: nº 31559173) buscando aferir a existência de servidores da Prefeitura de Francisco Santos com potencial
vínculo ilícito, tendo sido o resultado negativo.
Solicitou-se à noticiante que apresentasse manifestação sobre os documentos apresentados pelo Município de Francisco Santos-PI,
notadamente em razão da divergência
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frente à notícia inaugural, e, apesar de confirmado o recebimento pelo interessado, a solicitação não foi atendida.
É o sucinto relatório. Decido.
Preliminarmente, há de se ressaltar que toda e qualquer ação pública deve ser amparada em lastro motivador mínimo dotado de razoabilidade e
proporcionalidade, não se podendo relegar dita regra constitucional a ação ministerial de investigar, ainda que em seara cível e/ou administrativa,
mesmo com foco principiológico pro societa extremo.
Atuação pública investigativa, sem qualquer espécie de prévia motivação específica, corresponde a ato discricionário eivado de pessoalidade,
uma vez que não haveria, sequer notícia inicial justificante para dita atuação estatal, vicissitude que deve ser refugada, seja pelo princípio da
razoabilidade, seja pelo princípio da impessoalidade e eficiência administrativa, seja, por fim, porque a destinação de força pública de
investigação deve ser pautada em lastro fático mínimo, diga-se, justa causa.
Destarte, o cerne da demanda, em síntese, é verificar se houve irregularidades na contratação de professoras pelo Município de Francisco
Santos/PI, qual seja, desvio funcional.
No que se refere ao suposto desvio de função das professoras contratadas pelo Município de Francisco Santos, observo que o ente municipal
apresentou diários de classe, fichas de frequência e plano de aula mensal das noticiadas que indicam de forma convincente que as mencionadas
servidoras desempenham a função para a qual foram aprovadas em concurso público, isto é, o cargo de Professor Infantil 01.
Também corrobora com esse entendimento a pesquisa SAGRES da juntada de ID: nº 31559173, visto que essa demonstra que todos os
servidores dos anos de 2019 e 2020 possuem vínculo efetivo e estatutário, dessa forma não existindo servidores com vínculo potencialmente
ilícito.
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Deste modo, tenho que a contratação das noticiadas e o desempenho de suas funções pautam-se nos ditames legais.
Assim, aos olhos desta signatária, a manutenção do feito padece de justa causa, pois, seguindo o objeto do feito, conclui-se pela inexistência de
ilegalidades capazes de configurar ato de improbidade administrativa.
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Cumpre salientar que a noticiante foi notificada para apresentar documentação capaz de demonstrar desvio de função das professoras servidoras
do Município de Francisco Santos, e, apesar de confirmado o recebimento pela interessada, a solicitação não foi atendida.
Portanto, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de
seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Cientifique-se o noticiante, a Daniela de Araújo Barros.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 25 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 026/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
a existência da Notícia de Fato nº NF nº 071.2020, Protocolo nº 000153.088.2020, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, que tem como
fim identificar as fundações existentes no Município de Santa Cruz do Piauí;
Que a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Cruz do Piauí localizou em seus assentos 3 (três) fundações, quais sejam Fundação
Clementino Martins, Fundação João e Maria e Fundação Jandira Nunes Martins;
que o Código Cível de 2002 dispõe que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas;
que a Resolução CPJ nº 003/2018 dispõe em seu art. 42, inc. I que caberá à 1ª Promotoria de Justiça de Picos atuar na tutela das fundações e
terceiro setor.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de acompanhar e fiscalizar as fundações existentes no Município de Santa Cruz do
Piauí:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
<>Solicite-se ao Cartório Único de Santa Cruz do Piauí que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do estatuto das fundações mencionadas
no Ofício nº 013/2020, quais sejam Fundação Clementino Martins, Fundação João e Maria e Fundação Jandira Nunes Martins. CUMPRA-SE,
SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe. Nomeia-se como secretário do presente PA, JOSÉ HUMBERTO LINHARES SOARES, servidor do MP/PI; Diligências no
prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019,
voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 05 de fevereiro de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 029/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
a existência da Notícia de Fato nº 050.2020, Protocolo nº 000033-088/2020, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, que tem como fim
verificar a existência de eventuais irregularidades no portal da transparência do Município de Paquetá-PI.
Que a Constituição Federal de 1988 no caput do seu artigo 37 institui o Princípio da Publicidade, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade(...)
O caput do artigo 8º da Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. (Lei de Acesso à informação), que versa:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
que a situação merece acompanhamento e fiscalização do Ministério Público por meio de procedimento próprio.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de acompanhar e fiscalizar o portal da transparência do Município de Paquetá-PI:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Com cópia integral dos autos, solicite-se ao Município de Paquetá-PI que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente
informações sobre as irregularidades verificadas na certidão de ID: 31550899, bem como sobre as medidas adotadas para saná-las; CUMPRAPágina 11
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SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário
e registros de praxe; Nomeia-se como secretária do presente PA, FRANCIANE BRITO AMORIM, servidora do MP/PI; Diligências no prazo de Lei,
a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me
conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 05 de fevereiro de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 017/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil;
que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37);
ser prática a nomeação de pessoas que mantém relação de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afim, com
autoridades públicas no âmbito da Administração Pública para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança e
contratação temporária, de natureza remunerada, gerando o fenômeno conhecido por nepotismo, unanimemente condenado pela opinião
pública e vedado pelo ordenamento jurídico;
a delimitação do tema pelo Supremo Tribunal Federal — STF através da Súmula Vinculante n°13, com o seguinte teor: "A nomeação de
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações reciprocas, viola a constituição federal";
que constitui prática de nepotismo, entre outras:
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o exercício de cargos de provimento em comissão, entendidos os de direção, chefia ou assessoramento, por cônjuges, companheiros, ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual e municipal, dos
Secretários estaduais e municipais, dos dirigentes dos entes da Administração Pública Indireta, dos membros das Casas Legislativas estadual e
municipal, dos Conselheiros dos Tribunais de Contas;
exercício de função gratificada ou cargo de confiança subordinada ao agente público com o qual possua um dos vínculos de parentesco citados
na Sumula Vinculante n° 13;
a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de parentes nos termos já
descritos;
nomeação para cargo em comissão ou contrafação temporária, desprovida de processo seletivo, no âmbito dos órgãos municipais e da Câmara
de Vereadores de parentes nos termos já informados, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual ou municipal, dos Secretários Estaduais e
Municipais, dos membros das Casas legislativas em âmbito estadual e municipal, dos Conselheiros de Tribunais de Contas, e membros do Poder
Judiciário e do Ministério Público, que configure reciprocidade;
contratação direta, em casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídica de que sejam sócios parentes no termos vedados
pela Súmula Vinculante n° 13;
contratação de agente político sem qualificação técnica ou idoneidade, apenas em razão do parentesco;
que é cabível ao Ministério Público, em face das considerações presentes nos itens supra, orientar o processo de nomeação e contratação de
pessoas no mandato do Prefeito e Vice-Prefeito de Aroeiras do Itaim-PI.
RESOLVE:
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Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a
presente instauração; Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito de Aroeiras do Itaim-PI. CUMPRA-SE,
SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe. Nomeia-se como secretária do presente PA, ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, servidora do MP/PI; Diligências
no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019,
voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 26 de janeiro de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil;
que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37);
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ser prática a nomeação de pessoas que mantém relação de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afim, com
autoridades públicas no âmbito da Administração Pública para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança e
contratação temporária, de natureza remunerada, gerando o fenômeno conhecido por nepotismo, unanimemente condenado pela opinião
pública e vedado pelo ordenamento jurídico;
a delimitação do tema pelo Supremo Tribunal Federal — STF através da Súmula Vinculante n°13, com o seguinte teor: "A nomeação de
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações reciprocas, viola a constituição federal";
que constitui prática de nepotismo, entre outras:
o exercício de cargos de provimento em comissão, entendidos os de direção, chefia ou assessoramento, por cônjuges, companheiros, ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual e municipal, dos
Secretários estaduais e municipais, dos dirigentes dos entes da Administração Pública Indireta, dos membros das Casas Legislativas estadual e
municipal, dos Conselheiros dos Tribunais de Contas;
exercício de função gratificada ou cargo de confiança subordinada ao agente público com o qual possua um dos vínculos de parentesco citados
na Sumula Vinculante n° 13;
a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de parentes nos termos já
descritos;
nomeação para cargo em comissão ou contrafação temporária, desprovida de processo seletivo, no âmbito dos órgãos municipais e da Câmara
de Vereadores de parentes nos termos já informados, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual ou municipal, dos Secretários Estaduais e
Municipais, dos membros das Casas legislativas em âmbito estadual e municipal, dos Conselheiros de Tribunais de Contas, e membros do Poder
Judiciário e do Ministério Público, que configure reciprocidade;
contratação direta, em casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídica de que sejam sócios parentes no termos vedados
pela Súmula Vinculante n° 13;
contratação de agente político sem qualificação técnica ou idoneidade, apenas em razão do parentesco;
que é cabível ao Ministério Público, em face das considerações presentes nos itens supra, orientar o processo de nomeação e contratação de
pessoas no mandato do Prefeito e Vice-Prefeito de São João da Canabrava-PI.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito de São João da Canabrava-PI.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Nomeia-se como secretária do presente PA, ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 26 de janeiro de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil;
que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37);
ser prática a nomeação de pessoas que mantém relação de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afim, com
autoridades públicas no âmbito da Administração Pública para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança e
contratação temporária, de natureza remunerada, gerando o fenômeno conhecido por nepotismo, unanimemente condenado pela opinião
pública e vedado pelo ordenamento jurídico;
a delimitação do tema pelo Supremo Tribunal Federal — STF através da Súmula Vinculante n°13, com o seguinte teor: "A nomeação de
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações reciprocas, viola a constituição federal";
que constitui prática de nepotismo, entre outras:
o exercício de cargos de provimento em comissão, entendidos os de direção, chefia ou assessoramento, por cônjuges, companheiros, ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual e municipal, dos
Secretários estaduais e municipais, dos dirigentes dos entes da Administração Pública Indireta, dos membros das Casas Legislativas estadual e
municipal, dos Conselheiros dos Tribunais de Contas;
exercício de função gratificada ou cargo de confiança subordinada ao agente público com o qual possua um dos vínculos de parentesco citados
na Sumula Vinculante n° 13;
a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de parentes nos termos já
descritos;
nomeação para cargo em comissão ou contrafação temporária, desprovida de processo seletivo, no âmbito dos órgãos municipais e da Câmara
de Vereadores de parentes nos termos já informados, dos Chefes e Vice Chefes do Executivo estadual ou municipal, dos Secretários Estaduais e
Municipais, dos membros das Casas legislativas em âmbito estadual e municipal, dos Conselheiros de Tribunais de Contas, e membros do Poder
Judiciário e do Ministério Público, que configure reciprocidade;
contratação direta, em casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídica de que sejam sócios parentes no termos vedados
pela Súmula Vinculante n° 13;
contratação de agente político sem qualificação técnica ou idoneidade, apenas em razão do parentesco;
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que é cabível ao Ministério Público, em face das considerações presentes nos itens supra, orientar o processo de nomeação e contratação de
pessoas no mandato do Prefeito e Vice-Prefeito de Geminiano-PI.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo, pelo que, determina-se,
desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito de Geminiano-PI.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Nomeia-se como secretária do presente PA, ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 26 de janeiro de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 007/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe que o Procedimento Administrativo é meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil;
a existência da Notícia de Fato nº 066.2020, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000148.088.2020, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de
Picos, que tem a finalidade de identificar as fundações existentes no Município de Paquetá/PI;
que o art. 66 do Código Cível dispõe que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas;
que a Resolução CPJ nº 003/2018 aduz em seu art. 42, inc. I que caberá à 1ª Promotoria de Justiça de Picos atuar na tutela das fundações e
terceiro setor.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de acompanhar e fiscalizar as fundações existentes no Município de Paquetá-PI:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
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<>Solicite-se ao Cartório do 1º Ofício de Picos-PI que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, qualificação de todas as FUNDAÇÕES situadas no
Município de Paquetá-PI; CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o
devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe. Nomeia-se como secretário do presente PA, JOSÉ HUMBERTO LINHARES
SOARES, servidor do MP/PI; Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se,
observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 27 de janeiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI16570
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS
PORTARIA 06/2021
Inquérito Civil 02-21
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em procedimento administrativo 040/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de FronteirasPI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a pesquisa realizada de ofício pelo representante Ministerial no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao verificar o
edital do procedimento administrativo de n.º 040/2021;
CONSIDERANDO que a análise do edital licitatório do mencionado procedimento indicou indícios de irregularidades no referido certame com a
não individualização dos preços unitários dos objetos à serem contratados;
CONSIDERANDO que tais irregularidades consistem em ofensas ao art. 40, inciso II, da Lei de .º 8.666/93;
CONSIDERANDO que as possíveis infrações apontadas, além de configurarem afronta aos princípios básicos da administração pública, afetam
negativamente a prestação de serviço público de confiança e qualidade;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidades acima apresentadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 02 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS
PORTARIA 07/2021
Inquérito Civil 03-21
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em procedimento administrativo 030/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de FronteirasPI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a pesquisa realizada de ofício pelo representante Ministerial no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao verificar o
edital do procedimento administrativo de n.º 040/2021;
CONSIDERANDO que a análise do edital licitatório do mencionado procedimento indicou indícios de irregularidades no referido certame com
possíveis sobrepreços, em comparação com site oficiais e não oficiais;
CONSIDERANDO que tais irregularidades consistem em ofensas ao arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei de .º 8.666/93,;
CONSIDERANDO que as possíveis infrações apontadas, além de configurarem afronta aos princípios básicos da administração pública, afetam
negativamente a prestação de serviço público de confiança e qualidade;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidades acima apresentadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 03 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

4.3. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16571
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio da representante ministerial infra-assinada,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, por este, notifica-se a Sra. LUZIA CARDOSO DA SILVA,da
Decisão de Arquivamento proferida no bojo do Procedimento Administrativo nº 04/2018 (SIMP nº 000139-029/2017), cujo dispositivo é o
seguinte: "Ante o exposto, o feito perdeu o seu objeto, inexistindo outras providências a serem adotadas, razão pela qual PROMOVO O
ARQUIVAMENTO dos presentes autos nesta Promotoria de Justiça, com posterior comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí, nos moldes do determinado no art. 13, § 4° da Resolução n° 174 do CNMP. Por fim, DETERMINO que seja expedido
Oficio ao CREAS SUDESTE, para que continue acompanhando sistematicamente a família, sem a necessidade de nova remessa de Relatório a
esta Promotoria de Justiça. Cientifique-se ao Noticiante PEDRO ALCÂNTARA DE ASSIS (filho) e à Noticiada LUZIA CARDOSO DA SILVA
acerca do teor desta Decisão de Arquivamento, para, querendo, apresentarem recurso. Após, em não sendo apresentado recurso, proceda-se à
baixa no respectivo livro e no SIMP, observando-se as cautelas de praxe." E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam,
no futuro, alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos cinco
dias do mês de abril de 2021.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.4. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16572
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
Celular Funcional: (86) 98114-5518 / 49promotoriadejustica@mppi.mp.br
NOTÍCIA DE FATO Nº 015/2021
PORTARIA Nº 030/2021 (SIMP: 000026-034/2021)
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, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o 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 a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
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Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população (art. 23, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica
da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 40, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além daqueles
que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), segundo ditame do art. 28, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais são de caráter suplementar e provisório prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte e outras situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme estabelece a Lei n° 8.742/1993 — Lei
Orgânica de Assistência Social/LOAS, em seu art. 22; a Resolução CNAS n° 212, de 19/10/2006 e o Decreto n°6.307/2007;
CONSIDERANDO que a regulamentação dos Benefícios Eventuais e a organização do atendimento aos beneficiários são responsabilidade dos
Municípios e do Distrito Federal, os quais devem observar os critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social;
CONSIDERANDO que o beneficio eventual deve ser oferecido nos casos de: 1 — Nascimento, para atender as necessidades do bebê que vai
nascer; apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe; 2 —
Morte, para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna
funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro beneficio que garanta o atendimento a estas despesas; 3 —
Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras
situações sociais que comprometam a sobrevivência; 4 — Calamidade Pública, para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e
do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.916/2016 dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no âmbito do Município de Teresina, em
conformidade com a Lei Federal n° 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS), com alterações posteriores, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o que prevê a letra do art. 6ª, da Constituição Federal, o qual, com a promulgação da Emenda 64, de Fevereiro/2010, passou
a assegurar o direito a alimentação como direito social, trazendo para os cidadãos brasileiros melhores condições de vida e obrigando o Estado a
assegurar a todos, não somente o direito a alimentação, mas sim a uma alimentação com qualidade;
CONSIDERANDO que, em 1999, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas, ao divulgar o Comentário Geral nº 12, entendeu que o direito à alimentação adequada é indivisivelmente ligado
à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a realização de outros direitos humanos consagrados na Declaração Universal de
Direitos Humanos;
CONSIDERANDO que, nos termos do que preconiza a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura-FAO (Food and
Organization Alimentation), o mínimo de 2500 kg/cal (duas mil e quinhentas kilo calorias) por dia é a quantidade ideal de alimentação para cada
pessoa humana;
CONSIDERANDO o que delineiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS, a agenda de desenvolvimento da Organização das
Nações Unidas-ONU para o Século XXI, em especial o 2º Objetivo, que é o de "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar
a nutrição e promover a agricultura sustentável", até o ano de 2030, cerne dos esforços da Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO), para garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de alta qualidade para uma vida ativa e saudável;
CONSIDERANDO que, em 2012, o Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais-PIDESC, que reconhece,
em seu art. 11, o direito à alimentação adequada, bem como o dever do Estado de promover e assegurar este direito para todos os indivíduos;
CONSIDERANDO que a adoção das políticas e ações voltadas para a garantia do direito à alimentação deverá levar em conta as dimensões
ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais, sendo dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar,
fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade;
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 2º, da Lei nº 11.346/2006-Lei de Segurança Alimentar e Nutricional/LOSAN, segundo o qual "a
alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população";
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro, a fim de garantir diversos direitos sociais, tem gerido políticas públicas por meio de sistemas
integrados e participativos, possibilitando à sociedade civil monitorar políticas, a exemplo do que ocorre com o Sistema Único de Saúde-SUS e o
Sistema Único de Assistência Social-SUAS, criando, por meio da Lei nº 11.346/2006, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e NutricionalSISAN, cujo objetivo é "formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre
governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País"
(art. 10);
CONSIDERANDO que a oferta de alimentos deve ser realizada na perspectiva do direito de cidadania e do direito humano à alimentação,
princípio estruturante da política de segurança alimentar e nutricional, cujas ações visam ao atendimento de situações de fragilidade na
capacidade de famílias e indivíduos no enfrentamento às vulnerabilidades ocasionadas pela pandemia, e não somente mediante situação de
insegurança alimentar;
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUAS, a entrega de alimentos é uma provisão complementar que deve ser feita de forma integrada com os
demais serviços e provisões emergenciais, por meio da promoção do atendimento/acompanhamento das famílias e indivíduos nos equipamentos
socioassistenciais;
CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico ora vivenciado, as vulnerabilidades sociais foram demasiadamente acentuadas, como
decorrência do crescimento do desemprego, da precarização das relações de trabalho, da paralisação de muitas atividades econômicas, fazendo
com que sejam essenciais programas de apoio - ora escasseados ou inexistentes -, aumentando o fosso da desigualdade social e atingindo cerca
de 14 milhões de pessoas, ora desempregadas, segundo dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD Contínua,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.432/93-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, notadamente;
CONSIDERANDO sinistro ocorrido em abril de 2019 no Bairro "Parque Rodoviário", situado na zoa sul desta capital, que deixou várias famílias
desabrigadas, em decorrência de perda parcial ou total de suas moradias, e em situação de vulnerabilidade social acentuada por dito sinistro;
CONSIDERANDO as inúmeras informações que chegaram ao conhecimento desta 49ª Promotoria de Justiça, segundo as quais as cestas
básicas destinadas às famílias atingidas pelo sinistro do Bairro "Parque Rodoviário", tiveram o conteúdo reduzido pela metade, não sendo os
alimentos suficientes para suprir as necessidades nutricionais de tais famílias;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforma a letra do art. 1º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 015/2021, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
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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;
Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, solicitando informações acerca das
denúncias formuladas , devendo a mencionada Secretaria fornecer a esta 49ª PJ, a relação dos itens que compõem atualmente as cestas
básicas entregues às famílias atingidas no mencionado sinistro, fazendo-se constar a quantidade e peso, assim como a relação de itens com
quantidade e peso das cestas básicas que eram entregues no ano de 2020, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 29 de Março de 2021.
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2021
A 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua
Promotora de Justiça titular,
FAZ SABER, aos que do presente Edital tomarem conhecimento, que, por este, notifica-se o Sr. ISMAEL CARLOS DE ARAÚJO da Decisão de
Arquivamento proferida no bojo do Procedimento Administrativo nº 028/2019 (SIMP: 000127-034/2019), cujo dispositivo é o seguinte: "... Por
todo o exposto, ante à impossibilidade de adoção de outras providências, e com base no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito neste órgão de execução, dispensando-se a remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior
do Ministério Publico do Estado do Piauí para homologação do arquivamento. Oficie-se à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos - Disque 100,
dando ciência da decisão. Que a comunicação da parte Interessada seja publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se. Cumpra-se. Teresina-PI, 08 de Março de 2021". E, para que chegue ao conhecimento do(a) Interessado(a) e não possa no futuro
alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí. Dado e
passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, ao quinto dia do mês de abril de 2021. Eu, Juliana Jales Cunha Pacheco, Assessora da 49ª
Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
Teresina-PI, 05 de Abril de 2021.
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI16573
PORTARIA Nº 07/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Promotora de Justiça adiante assinada, 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 1.647/2020/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 Guadalupe/PI.
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 Guadalupe-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:
a) que seja AUTUADO e REGISTRADO no sistema SIMP;
b) que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
c) que seja encaminhado, a Procuradora Geral de Justiça, ao Conselho Superior, e ao CAGEP, para conhecimento;
d) que seja oficiado ao Diretor (a) do Instituto de Criminalística do Piauí para conhecimento da instauração do presente procedimento, e que seja
enviada a lista 01, elaborada nesta Promotoria de Justiça, com indicação sobre quais armas de fogo o laudo será dispensado e sobre quais
é reforçado o pedido do laudo;
e) que seja oficiado o Delegado da 19ª Delegacia Regional de Guadalupe, para conhecimento do presente procedimento, e que seja enviado a
lista 02, 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 15 (quinze) dias;
f) que seja oficiada a Promotoria de Justiça de Jerumenha/PI para que tome as providências sobre os processos de nº. 0000196Página 17
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90.2015.8.18.0058 e 0000100-70.2018.8.18.0058 (lista 03), vez que as apreensões das respectivas armas constantes em Tabela enviada pelo
GACEP foram realizadas no bojo dos citados procedimentos, conforme consulta no Sistema Themis Web, cabendo à referida Promotoria de
Justiça dar a destinação sobre as armas de fogo apreendidas nos feitos;
g) que seja oficiada a Promotoria de Justiça de Marcos Parente/PI para que tome as providências sobre os processos de nº. 000013912.2016.8.18.0099, 0000244-43.2017.8.18.0102 e 0000511-15.2017.8.18.0102 (lista 04), vez que as apreensões das respectivas armas
constantes em Tabela enviada pelo GACEP foram realizadas no bojo dos citados procedimentos, conforme consulta no Sistema Themis Web,
cabendo à referida Promotoria de Justiça dar a destinação sobre as armas de fogo apreendidas nos feitos;
h) 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" , "f" e "g" desta portaria.]
Cumpra-se
Guadalupe-PI, 31 de março de 2021.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

4.6. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16574
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000101-172/2018 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
FLUXO INTENSO DE VEÍCULOS. RISCO DE ACIDENTE. NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 03 de agosto de 2018, mediante Ofício nº 86/2018, oriundo da Coordenadoria do Núcleo da
Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, no qual a Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil "Emerson de Jesus Silva", através de
abaixo assinado, pugna por providências, diante da omissão do Município, cujo objeto é a necessidade de sinalização em frente ao Centro
Municipal de Educação Infantil "Emerson de Jesus Silva" com construção faixa de pedestre elevada.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Aos 03 de agosto de 2018, este órgão ministerial expediu ofício à STRANS, para fins de vistoria in loco com o fim de identificar a pertinência e
necessidade da sinalização requerida, e, sendo positiva a diligência, a adoção das medidas necessárias à sinalização da via.
Assim, aos 24 de agosto de 2018, a STRANS informou a esta Promotoria de Justiça o que segue:
"Durante tal análise foi constatada a circulação de veículos de alta velocidade. Ante o exposto, verificamos a necessidade da implantação da
lombada tipo "A". Informamos ainda, que tal dispositivo para construção deverá ter a cronologia de obras para o bloqueio parcial da via, em
paralelo serão realizados os serviços de sinalização, conforme projeto em anexo. Convém ressaltar que as necessidades detectadas, no que diz
respeito aos órgãos pertencentes ao município, são encaminhados através da secretaria Municipal, e relacionadas pelo órgão responsável que
estabelece cronograma para a execução."
Ademais, aos 29 de agosto de 2018, esta Promotoria de Justiça expediu ofício à SDU/Sudeste para fins de realização de vistoria no local e
adoção todas as providências administrativas necessárias à colocação de "lombada tipo A" no local, conforme relatório da STRANS.
Nesta senda, a SDU/Sudeste esclareceu, aos 14 de novembro de 2018, que estava adotando todas as medidas para a execução de uma
lombada "tipo A" até o início do período letivo de 2019.
Em virtude das informações apresentadas pela SDU/Sudeste, este membro, por meio de despacho ministerial, aos 10 de dezembro de 2018,
determinou o sobrestamento do procedimento por 30 (trinta) dias.
Para mais, aos 30 de janeiro de 2019, a SDU/Sudeste informou a esta Promotoria de Justiça que estava adotando todas as medidas para a
execução de uma lombada "tipo A", localizada na Quadra 49, Casa 7, Bairro Dirceu Arcoverde I/ Itararé, entretanto que necessitava do suporte e
da autorização da STRANS para desviar a rota de ônibus e interditar o referido trecho, bem como que o período chuvoso vinha impossibilitando a
execução do serviço. Ressaltou, ainda, que, a referida execução de lombada "tipo A" constava no cronograma de execução para o mês de
fevereiro/2019.
Aos 22 de fevereiro de 2019, a STRANS encaminhou a este órgão ministerial cópia do croqui que trata da construção de uma lombada Tipo A
aprovada pela Superintendência. Ademais, elucidou, ainda, que:
"A implantação da mesma deverá ser solicitada a SDU correspondente da região, órgão do município responsável pela execução do serviço de
engenharia, visto que no caso especifico, somente compete a STRANS a verificação, necessidade e autorização da implantação de obras viárias.
"
Nessa perspectiva, diante da resposta apresentada pela STRANS, este membro ministerial determinou, aos 02 de agosto de 2019, por meio de
despacho, a expedição de ofício à SDU/Sudeste para que apresentasse informações acerca da construção da lombada e à STRANS,
requisitando a colaboração com a SDU/Sudeste, no que concerne execução da obra de construção da lombada.
Tendo em vista que os órgãos supracitados quedaram-se inertes ante as requisições ministeriais, este Órgão reiterou às requisições com o fim de
sanar o óbice que ensejou a instauração do presente procedimento.
Nesse sentido, a STRANS, aos 07 de janeiro de 2020, informou que foi construída a travessia elevada e sinalizada na frente do CMEI "Emerson
de Jesus Silva", conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como que, em vistoria realizada no referido local, na
data de 22/12/2020, constatou-se que a sinalização executada por esta Superintendência permanece conforme o projeto e atende às normas de
segurança viária para travessia segura, anexando fotos comprobatórias.
Além disso, a SDU/Sudeste também apresentou ofício, no qual explicou o seguinte:
"Ao tempo em que a cumprimento respeitosamente, venho por meio deste informá-la que a solicitação referente aos processos 097.2917/2018 e
097.3372/2018 feita pela STRANS correspondente à construção de uma lombada já foi atendida e executada na data de 16 de SETEMBRO de
2019. Segue anexo foto comprobatória da construção da mesma."
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, providências quanto a necessidade de
sinalização em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil "Emerson de Jesus Silva" com construção de faixa de pedestre elevada.
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
essa 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 (...). "
Considerando que Urbanismo é uma ciência humana, multidisciplinar, relacionada ao estudo, regulação, controle e planejamento de cidades,
tendo como essência o estudo das relações entre o espaço e a sociedade que nele vive, sendo responsável pelo planejamento e a organização
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das cidades, questão inerente ao desenvolvimento do ser humano.
É fato inconteste que a redução da velocidade diminui os ruídos e a emissão de poluentes no ar, isso sem considerar, ainda, outros ganhos,
como a menor probabilidade de perda do controle do veículo, maior tempo para reconhecimento dos perigos e maior chance efetiva de evitar
colisões, razão pela qual há, inclusive, a Resolução 38/98 do CONTRAN que disciplina os padrões e critérios para a instalação de ondulações
transversais e sonorizadores nas vias públicas, como forma de criar e adaptar ambientes mais seguros no trânsito.
De acordo com o Manual de Segurança Viária publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2008, os pedestres, ciclistas e
motociclistas são agentes vulneráveis e têm suas chances de sobrevivência reduzidas quando são atropelados ou colidem com um carro em
velocidade igual ou superior a 50 km/h. Vê-se, pois, a necessidade de se estabelecer uma cidade segura, principalmente, no trânsito a todos que
de alguma forma estão inseridos neste espaço.
Além disso, o fluxo mobilístico de uma cidade depende da organização do espaço na qual ela foi criada, tendo em vista que a falta de
planejamento urbano compromete o fluxo de automóveis em uma via, aumentando o tempo do percurso e oferecendo risco aos que ali transitam.
É nesse sentido que a lei 10.257/2001 estabelece diretrizes gerais de políticas urbanas, dentre as quais, normas com o objetivo de ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Além disso, 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, 23 de março de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
Respondendo - 24ªPJ
Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000065-172/2020(V)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. - ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000065-172/2020, instaurado aos 20 de fevereiro de 2020, mediante Portaria nº 058/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado denominado "BLOCO NAMORADA DO SOL", com estimativa de público de 2.500
(duas mil e quinhentas) pessoas, o qual ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2020, iniciando-se às 16h00min e encerrando às 23h00min, na Rua
Azar Chaib, s/n, bairro Morada do Sol, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requerimento apresentado por CLARISSE DE MELO COSTA, CPF n° 964.614.893-04, residente e domiciliada na Av. Coronel Costa Araújo,
no 1440, bairro Fátima, nesta capital, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 38/2020, aos 20 de fevereiro de 2020, no qual a
compromissária se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida à apreciação e aprovação pela
STRANS, SDU e SEMAM, bem como apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de Segurança Interna e Externa
(PSIE), e a título de compensação ambiental, a doação de 06 (seis) "TELHAS GALVOLUME TRAP. 0,40 x 5000 MM IMP". (Fls.05/10).
Foi juntada documentação aos autos comprovando o cumprimento da obrigação pertinente à apreciação e aprovação pelos órgãos: STRANS,
SDU e SEMAM, bem como a compensação ambiental, conforme cláusula 7ª, mediante a doação diretamente no BPRONE, de 4 (quatro) "Telhas
Galvalume Trap. 0,40x5000 MM IMP", cumprida aos 27 de Novembro de 2020. (Vide documentos nos autos)
Apesar do cumprimento acima mencionado, não foi entregue o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de Segurança
Interna e Externa (PSIE).
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 037/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 38/2020. (Fl. 48).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
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ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 19 de Março de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 24ª PJ/Teresina-PI
Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000054-172/2020(v)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000054-172/2020 instaurado aos 18 de janeiro de 2020, mediante Portaria n° 044/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado denominado BLOCO CAPOTE DA MADRUGADA 2020, o qual ocorreu no dia 22
DE FEVEREIRO DE 2020, iniciando-se às 14h00min e encerramento previsto para até às 00h00min do mesmo dia, na Av. Dom Severino
próximo a Av. Presidente Kennedy, com concentração em frente ao restaurante Vila Isabel como ponto de apoio.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição da empresa ASSOCIAÇÃO DOS PERNAMBUCANOS E AMIGOS DE PERNAMBUCO NO ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ n° 22.939.475/0001-80, com sede na Rua Noé Fortes, 920, Condomínio Village Alvorada, Casa 24, bairro
Uruguai, CEP 64.073.046, Teresina-PI, aos 18 de fevereiro de 2020 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 27/2020, no qual o
compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e aprovação da
STRANS, SDU e SEMAM, bem como apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de Segurança Interna e Externa
(PSIE), e a título de compensação ecológica, a doação de 11 (onze) "TELHA GALVALUME TRAP. 0,40x5000 MM IMP". (Fls.05/09).
Não foi juntada documentação aos autos que comprova que o referido evento foi submetido a apreciação e aprovação dos seguintes órgãos: da
STRANS, SDU e SEMAM, além disso também não foi entregue Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de Segurança
Interna e Externa (PSIE).0
A título de compensação ecológica (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a doação diretamente no BPRONE de 11 (onze) "TELHA
GALVALUME TRAP. 0,40x5000 MM IMP"", tal compromisso ainda não foi cumprido pela parte, estando esta fora do prazo que se encerrou dia
23 de março de 2020.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 041/2020, que tramita sob o nº 000117-172/2020 no Sistema Integrado do
Ministério Público, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 27/2020. (Fl. 48).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 23 de Março de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 24ª PJ/Teresina-PI
Meio Ambiente e Urbanismo

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI16575
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 47/2019 SIMP Nº 000180-062/2019
ASSUNTO: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
RESUMO: PA VOLTADO PARA APURAR SE O MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ-PI ESTÁ CUMPRINDO OS DISPOSITIVOS ACIMA
SUSCITADOS OU TRANSCRITOS, DISPONIBILIZANDO SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, CONTRIBUINDO PARA A SUPRESSÃO OU DIMINUIÇÃO DAS BARREIRAS QUE
DIFICULTAM A COMPLETA INSERÇÃO DESSES ALUNOS NO ENSINO REGULAR.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado de ofício, com a finalidade de apurar se o Município de Jatobá do Piauí vem
disponibilizando serviço de apoio pedagógico especializado aos alunos portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino, para
suprir as necessidades educacionais, contribuindo para a supressão ou diminuição das barreiras que dificultam a completa inserção desses
alunos no ensino regular.
Como providências iniciais, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Jatobá do Piauí-PI, requisitando o
diagnóstico do Atendimento Educacional Especializado na rede municipal de ensino. Determinou-se a expedição de ofício ao Ministério da
Educação, solicitando a relação de alunos com necessidades especiais no Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI, informando os nomes e
endereços dos pais.
Em resposta a solicitação ministerial constante no ofício nº 1447/2019, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira INEP informou a impossibilidade de ser fornecido a esta Promotoria de Justiça as informações solicitadas, in verbis "Por fim, reiteramos a
impropriedade de a informação pessoal, constante da base de
dados da pesquisa estatística do Censo Escolar da Educação Básica, certificar condição de vínculo pessoal acadêmico entre pessoas naturais e
instituições de educação, bem como dados pessoais de alunos e profissionais escolares, e apontamos a não possibilidade de atendimento do
pleito na forma solicitada". O INEP encaminhou como resposta um relatório com o quantitativo de alunos com deficiência, Transtornos do
Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação por escola do Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI referentes ao Censo Escolar
2018.
Em resposta a solicitação ministerial constante no ofício nº 1600/2019, a Secretaria Municipal de Educação de Jatobá do Piauí informou: 1) (...)
que os alunos com necessidades educacionais especializada estão sendo acompanhadas na sala de aula regular pelo professor regente da
turma, com o apoio de um outro professor auxiliar que está dando o suporte há alguns casos, que segundo a Lei nº 7853/89, garante esse apoio
às pessoas portadoras de necessidade especiais; 2) A Secretaria Municipal de Educação possibilitou a formação continuada na área da
educação especial aos profissionais que trabalham com alunos especiais, com a psicopedagoga Professora Geralda Vitório Teixeira Melo; 3) No
que se refere a sala de Recursos Multifuncionais, a rede Municipal de Ensino não dispõe de nenhuma sala de AEE, para garantir a esse acesso e
se compromete a estar adequando e equipando um espaço/sala em uma das Escola Municipal, para atender aos alunos com deficiência e que
necessitam de acompanhamento, anexo a relação de alunos matriculados na rede municipal de ensino, que possuem laudo médico
especificando a necessidade (Fonte Censo Escolar).
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de um
ilícito específico, e levando-se em conta a ausência de ilícitos decorrentes dos fatos motivadores deste procedimento.
Considerando a resposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Jatobá do Piauí, depreende-se que os
alunos portadores de necessidades especiais vêm recebendo a atenção necessária ao desenvolvimento pedagógico adequado, desta
maneira, por hora, não há necessidade de nenhuma outra medida a ser tomada pelo Ministério Público, ressaltando que eventual fato
novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel
Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 25 de março de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 47/2019 SIMP Nº 000180-062/2019
ASSUNTO: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
RESUMO: PA VOLTADO PARA APURAR SE O MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ-PI ESTÁ CUMPRINDO OS DISPOSITIVOS ACIMA
SUSCITADOS OU TRANSCRITOS, DISPONIBILIZANDO SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, CONTRIBUINDO PARA A SUPRESSÃO OU DIMINUIÇÃO DAS BARREIRAS QUE
DIFICULTAM A COMPLETA INSERÇÃO DESSES ALUNOS NO ENSINO REGULAR.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado de ofício, com a finalidade de apurar se o Município de Jatobá do Piauí vem
disponibilizando serviço de apoio pedagógico especializado aos alunos portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino, para
suprir as necessidades educacionais, contribuindo para a supressão ou diminuição das barreiras que dificultam a completa inserção desses
alunos no ensino regular.
Como providências iniciais, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Jatobá do Piauí-PI, requisitando o
diagnóstico do Atendimento Educacional Especializado na rede municipal de ensino. Determinou-se a expedição de ofício ao Ministério da
Educação, solicitando a relação de alunos com necessidades especiais no Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI, informando os nomes e
endereços dos pais.
Em resposta a solicitação ministerial constante no ofício nº 1447/2019, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira INEP informou a impossibilidade de ser fornecido a esta Promotoria de Justiça as informações solicitadas, in verbis "Por fim, reiteramos a
impropriedade de a informação pessoal, constante da base de
dados da pesquisa estatística do Censo Escolar da Educação Básica, certificar condição de vínculo pessoal acadêmico entre pessoas naturais e
instituições de educação, bem como dados pessoais de alunos e profissionais escolares, e apontamos a não possibilidade de atendimento do
pleito na forma solicitada". O INEP encaminhou como resposta um relatório com o quantitativo de alunos com deficiência, Transtornos do
Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação por escola do Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI referentes ao Censo Escolar
2018.
Em resposta a solicitação ministerial constante no ofício nº 1600/2019, a Secretaria Municipal de Educação de Jatobá do Piauí informou: 1) (...)
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que os alunos com necessidades educacionais especializada estão sendo acompanhadas na sala de aula regular pelo professor regente da
turma, com o apoio de um outro professor auxiliar que está dando o suporte há alguns casos, que segundo a Lei nº 7853/89, garante esse apoio
às pessoas portadoras de necessidade especiais; 2) A Secretaria Municipal de Educação possibilitou a formação continuada na área da
educação especial aos profissionais que trabalham com alunos especiais, com a psicopedagoga Professora Geralda Vitório Teixeira Melo; 3) No
que se refere a sala de Recursos Multifuncionais, a rede Municipal de Ensino não dispõe de nenhuma sala de AEE, para garantir a esse acesso e
se compromete a estar adequando e equipando um espaço/sala em uma das Escola Municipal, para atender aos alunos com deficiência e que
necessitam de acompanhamento, anexo a relação de alunos matriculados na rede municipal de ensino, que possuem laudo médico
especificando a necessidade (Fonte Censo Escolar).
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de um
ilícito específico, e levando-se em conta a ausência de ilícitos decorrentes dos fatos motivadores deste procedimento.
Considerando a resposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Jatobá do Piauí, depreende-se que os
alunos portadores de necessidades especiais vêm recebendo a atenção necessária ao desenvolvimento pedagógico adequado, desta
maneira, por hora, não há necessidade de nenhuma outra medida a ser tomada pelo Ministério Público, ressaltando que eventual fato
novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel
Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 25 de março de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Ofício nº 512/2021.000154-308.2019 - SEPJCM - MPPI
Ref. SIMP: 000154-308/2019
Campo Maior-PI, 31 de março de 2021.
Ao Senhor
CLEUTUAN ANDRADE E SILVA
Presidente do Conselho Tutelar do Município de Nossa Senhora de Nazaré
Av. Chagas Bandeira, s/n, Bairro de Fátima
CEP: 64.288-000 - Nossa Senhora de Nazaré/PI
Assunto: Comunicação de decisão de arquivamento.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, com base no art. 5°, IX, do Ato PGJ/PI n° 931/2019, ENCAMINHO a V. S.ª, em anexo, cópia da decisão de arquivamento
referente ao Procedimento Administrativo n° 103/2019, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior.
Fica V. S.ª comunicado(a) de que poderá, nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017, interpor, no prazo de 10(dez) dias,
recurso administrativo em face da decisão em lume, a ser protocolado via e-mail.
Sem mais nada para o momento, reitero os votos de admiração e estima por V. S.ª.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 21/2021 SIMP Nº 000047-062/2021
PORTARIA Nº 21/2021
EMENTA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES E DIRETRIZES DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DO
PIAUÍ.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público,nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
CONSIDERANDO que compete ao Parquet 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 em consonância com o inciso III do artigo 129 da Carta Magna;
CONSIDERANDO a declaração de pandemia em relação ao novo coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de
11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) da OMS, de 30 de
janeiro de 2020;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS no 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6259 de 1975 dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações e estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, bem como a competência dos governos estaduais,
com audiência prévia do Ministério da Saúde, de propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações,
obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL) aprovou, em 17 de janeiro de 2021, por unanimidade, a autorização temporária
de uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina Covishield,
produzida pela farmacêutica Serum Institute of India, em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL) aprovou, em 22 de janeiro de 2021, por unanimidade, a autorização temporária
de uso emergencial de novas doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, que estabelece as ações e estratégias para a
operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, bem como o Informe Técnico acerca da Campanha Nacional de Vacinação contra
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a COVID- 19, publicado em 18 de janeiro de 2021 pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde;
CONSIDERANDO que o referido plano é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a
COVID-19 nas instâncias federal, estadual e municipal, tendo por objetivo instrumentalizá-los na operacionalização da vacinação contra a
COVID-19;
CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS nº 69 de 14 de janeiro de 2021 institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a
COVID-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, considerando a pactuação realizada entre representantes do Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS;
CONSIDERANDO que o supramencionado instrumento legal, no art. 1º, parágrafo único, conceitua serviço de vacinação como o estabelecimento
público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo estar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
CONSIDERANDO a Nota Informativa nº 01/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que dispõe, no tópico "Registro e Informação", acerca das orientações
para o registro de vacinas no sistema de informação e sobre acesso às informações referentes à vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Estado do Piauí, o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 detalha os aspectos
referentes ao embasamento, à operacionalização e à avaliação da Campanha de Vacinação no Estado;
CONSIDERANDO notícias amplamente veiculadas pela imprensa e nas mídias sociais de descumprimento dos planos nacional eestadual de
vacinação contra aCovid-19;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de risco;
CONSIDERANDO a necessidade de que seja garantida ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da vacinação da
COVID-19, de forma que os órgãos de controle possam avaliar não só a probidade dos seus atos como também a efetividade das ações
adotadas;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior divulgou nas redes sociais o comunicado abaixo:
CONSIDERANDO, dentre outros, o disposto no Decreto-Lei nº 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores), no Título XI do Código Penal
(crimes contra a administração pública), na Lei 13.869/2019 (abuso de autoridade), bem como a previsão o art. 268 do Código Penal, que define
como infração de medida sanitária preventiva, "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa";
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº
21/2021 (SIMP Nº 000047-062/2021) , visando acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Campo Maior/PI, com o
objetivo de fazer cumprir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, a Nota Informativa nº 1/2021CGPNI/DEIDT/SVS/MS, bem como o integral cumprimento da Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021 e demais atos normativos
e/ou legislativos pertinentes, notadamente os estaduais, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, determinando,
desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, MARIA ILCE BARROS DE ARAÚJO SANTOS, lotada nesta 2ª Promotoria de Justiça de
Campo Maior, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando- se e rubricando-se todas as suas folhas, e
registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Sejam remetidos ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da
Resolução nº 01/2018: c.1) a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 21/2021 do Procedimento Administrativo nº 21/2021 (SIMP 000047062/2021; c.2) A Recomendação Administrativa de nº 16/2021,, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca: d.1) da PORTARIA
DE INSTAURAÇÃO Nº 21/2021 do Procedimento Administrativo nº 21/2021 (SIMP 000047-062/2020; d.2) da Recomendação Administrativas de
nº 16/2021, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
Encaminhe-se a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 21/2021 do Procedimento Administrativo nº 21/2021 (SIMP 000047-062/2021) em
formato Word à Secretaria Geral, via email, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
Encaminhem-se em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público a Recomendação
Administrativa nº 16/2021;
A expedição de ofício encaminhado a Recomendação Administrativa nº 16/2021 (devidamente publicada no DOEMPI), à Secretária Municipal de
Saúde de Campo Maior/PI, para conhecimento e cumprimento, no sentido de: g.1) QUE SE ABSTENHA IMEDIATAMENTE DE SUSPENDER O
ATENDIMENTO NO CENTRO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR DURANTE O FERIADO; g.2 Alertá-la
que aqueles que insistem em descumprir as normas sanitárias poderão responder pelo crime de medida sanitária preventiva, destinada impedir a
introdução ou propagação de doença contagiosa (art. 268 do Código Penal);
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações. Campo Maior/PI, 01 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 21/2021 SIMP Nº 000047-062/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 16/2021
EMENTA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES E DIRETRIZES DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DO
PIAUÍ.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público,nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
CONSIDERANDO que compete ao Parquet promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
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meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos em consonância com o inciso III do artigo 129 da Carta Magna;
CONSIDERANDO a declaração de pandemia em relação ao novo coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de
11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) da OMS, de 30 de
janeiro de 2020;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS no 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6259 de 1975 dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações e estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, bem como a competência dos governos estaduais,
com audiência prévia do Ministério da Saúde, de propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações,
obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL) aprovou, em 17 de janeiro de 2021, por unanimidade, a autorização temporária
de uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina Covishield,
produzida pela farmacêutica Serum Institute of India, em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL) aprovou, em 22 de janeiro de 2021, por unanimidade, a autorização temporária
de uso emergencial de novas doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, que estabelece as ações e estratégias para a
operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, bem como o Informe Técnico acerca da Campanha Nacional de Vacinação contra
a COVID- 19, publicado em 18 de janeiro de 2021 pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde;
CONSIDERANDO que o referido plano é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a
COVID-19 nas instâncias federal, estadual e municipal, tendo por objetivo instrumentalizá-los na operacionalização da vacinação contra a
COVID-19;
CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS nº 69 de 14 de janeiro de 2021 institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a
COVID-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, considerando a pactuação realizada entre representantes do Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS;
CONSIDERANDO que o supramencionado instrumento legal, no art. 1º, parágrafo único, conceitua serviço de vacinação como o estabelecimento
público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo estar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
CONSIDERANDO a Nota Informativa nº 01/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que dispõe, no tópico "Registro e Informação", acerca das orientações
para o registro de vacinas no sistema de informação e sobre acesso às informações referentes à vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Estado do Piauí, o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 detalha os aspectos
referentes ao embasamento, à operacionalização e à avaliação da Campanha de Vacinação no Estado;
CONSIDERANDO notícias amplamente veiculadas pela imprensa e nas mídias sociais de descumprimento dos planos nacional eestadual de
vacinação contra aCovid-19;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de risco;
CONSIDERANDO a necessidade de que seja garantida ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da vacinação da
COVID-19, de forma que os órgãos de controle possam avaliar não só a probidade dos seus atos como também a efetividade das ações
adotadas;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior divulgou nas redes sociais o comunicado abaixo:
CONSIDERANDO, dentre outros, o disposto no Decreto-Lei nº 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores), no Título XI do Código Penal
(crimes contra a administração pública), na Lei 13.869/2019 (abuso de autoridade), bem como a previsão o art. 268 do Código Penal, que define
como infração de medida sanitária preventiva, "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa";
RESOLVE:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Campo Maior/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para:
1)QUE SE ABSTENHA IMEDIATAMENTE DE SUSPENDER O ATENDIMENTO NO CENTRO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAMPO MAIOR DURANTE O FERIADO;
Alertá-la que aqueles que insistem em descumprir as normas sanitárias poderão responder pelo crime de medida sanitária preventiva, destinada
impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa (art. 268 do Código Penal), em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes.
Fica a destinatária desta recomendação advertida dos seguintes efeitos dela advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 24 (vinrte e quatro) horas, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI pelos e-mails (sec.extrajudicial.campomaior@mppi.mp.br ;
sedecampomaior@mppi.mp.br; as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à destinatária.
Publique-se. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI16576
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 20/2021
Portaria nº. 21/2021
Assunto: apurar o motivo da falta de conclusão nas obras do Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
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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;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público zelar pelos serviços de relevância pública (Art. 129, II da CF), dentre eles o atendimento à
saúde pública, direito fundamental ao qual se deve garantir a máxima eficácia;
CONSIDERANDO que, conforme se apurou na instrução do Inquérito Civil Público n° 10/ 2014 (simp n° 000529-206/2016), o Hospital Regional
Senador Dirceu Arcoverde, pelo menos desde o ano de 2011 está em constantes e intermináveis reformas, sendo que, em última informação
advinda do Diretor do Hospital, a atual reforma deveria acabar em junho de 2021, mas não foi apresentado qualquer documento ou cronograma
para corroborar esta afirmação;
CONSIDERANDO que, em 31 de outubro de 2014, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Secretaria
Estadual de Saúde, onde esta comprometia- se a encaminhar cronograma de execução da obra de reforma do Hospital no prazo de 90 dias
(Cláusula 3ª) e a concluir a menciona reforma no prazo de 150 dias (Cláusula 4ª), mas que ambas as cláusulas foram descumpridas;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar em procedimento específico o desarrazoado atraso na conclusão das reformas, bem como se este
atraso é decorrente de alguma conduta ilícita;
RESOLVE:
INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 20/2021 para apurar o motivo da falta de conclusão nas obras do Hospital Regional
Senador Dirceu Arcoverde.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Junte-se aos autos cópia da portaria de instauração e dos documentos de fls. 18 a 64; 110 a 126; 242 a 252; 273 a 276 e 409 a 442;
REQUISITO ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí que remeta a esta Promotoria, no prazo de quinze dias, cópia do projeto básico e do
projeto executivo; do contrato e eventuais aditivos ou prorrogações, com a empresa responsável pelas atuais obras de reforma e o cronograma
de execução da obra de reforma do Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde;
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta nos prazos estipulados, determino, desde já, que reitere-se o ofício por
uma vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos
termos do art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 16 de março de 2021.
Edgar dos Santos Badeira Filho
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL 16/2021
Portaria nº 18/2021
Assunto: apurar possível ilegalidade na abertura de matrícula pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruçuí/PI, com fundamento
em cartas de aforamento expedidas ilegalmente pelo Município de Uruçuí.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95.
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social e de
outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a função do Ministério Público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através do ofício nº 707/2017-AEGPGJ/MPPI, o teor de processos
administrativos lavrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e que trataram de possíveis atos de improbidade administrativa
praticados por Rosália Amorim Maia, quando foi a tabeliã responsável pelo Cartório de Registro de imóveis de Uruçuí-PI;
CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta Promotoria, o Inquérito Civil nº 08/2018 (SIMP nº 000390-206/2017) para apurar possíveis
ilegalidades cometidas por Rosália Amorim Maia quando atuou no Cartório de Registro de Imóveis de Uruçuí. Contudo, após análise da
documentação juntada aos autos, percebeu-se que há fatos diversos a serem investigados, tratando-se diversas condutas da investigada e de
outros agentes, relativas a imóveis ou a atos de registro imobiliárias diferentes. Assim, visando otimizar o trabalho e especificar o objeto de cada
apuração, determinou-se a instauração de procedimento para que fosse apurado em apartado a abertura de matrículas pelo Cartório de Registros
de Imóveis da Comarca de Uruçuí/PI, com fundamento em cartas de aforamento expedidas ilegalmente pelo Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que, nos processos judiciais nº 0000500-74.2014.8.18.0042 e 000497-22.2014.8.18.0042, ambos da Vara Agrária de Bom
Jesus, cujos fatos foram apurados pela Corregedoria do TJ-PI nos processos administrativos nº 0000857-54.2014.8.18.0139 e 000066354.2014.8.18.0139, consta a abertura de matrículas pelo Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Uruçuí/PI através da expedição de
cartas de aforamento pelo
Município de Uruçuí quando, desde a Constituição Estadual de 1967, tais aforamentos haviam sido proibidos, além da expedição de certidões
com área superior a existente e expedição de certidão sem elemento indispensável à comprovação de sua cadeia dominial;
CONSIDERANDO que o aforamento ou enfiteuse é um instituto por meio do qual o Ente Federado transfere a outrem o uso do bem público
(domínio útil), mediante pagamento do foro anual. Logo, o aforamento não transfere de imediato a propriedade do bem público para o particular,
como aconteceram na abertura das matrículas investigadas;
CONSIDERANDO que, durante as diligências realizadas pela Corregedoria do TJPI, também se constatou que, nos registros dos imóveis sob
investigação, não há a matrícula originária em nome do município de Uruçuí/PI, prejudicando e invalidando toda a cadeia de transferência da
titularidade dos imóveis;
CONSIDERANDO que a enfiteuse ou aforamento sobre bens privados era disciplinada, como direito real, pelo Código Civil de 1916, porém, o art.
2038 do Código Civil de 2002 vedou a instituição de novas enfiteuses e subenfiteuses, ressalvadas as já existentes, que continuam reguladas
pelo Código anterior;
CONSIDERANDO que, em relação aos bens públicos, a enfiteuse continuou regulada por lei especial, a saber, art. 49 da ADCT, art. 2038, § 8º
do CC/2002 e arts. 99 e 124 do Decreto-lei nº 9.760/1946;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º do Decreto-lei nº 9.760/1946, as terras devolutas são bens públicos que não possuem afetação pública
(bens públicos dominicais), nem foram incorporados ao domínio privado;
CONSIDERANDO que, com a Proclamação da República, as terras devolutas passaram a pertencer aos Estados Federados, sendo a matéria
disciplinada no art. 64 da Constituição de 1891;
CONSIDERANDO que a solução encontrada pelo legislador brasileiro, desde a Lei nº 601/1850 (Lei de Terras), a fim de solucionar as eventuais
ocupações das terras devolutas, tem sido a concessão de uso ou a legitimação da posse sobre os ditos imóveis;
CONSIDERANDO que, desde a Lei de Terras, o legislador reiteradamente tem vedado a doação de terras públicas ou o usucapião de bens do
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Estado. Destarte, tem trabalhado com figuras como o direito de preferência para aquisição (art. 29 da Lei nº 6.383/1976), do legitimado na posse
ou simplesmente o reconhecimento da regularidade do domínio útil exercido sobre a terra, mediante outorga de concessão de direito real de uso
ou de outro direito real;
CONSIDERANDO que, na Constituição Estadual de 1947, foi permitido ao Município incorporar ao seu patrimônio, por simetria a Constituição
Federal, bens terras devolutas do Estado;
CONSIDERANDO que através da Constituição Estadual de 1967, por simetria a Constituição Federal, o Piauí passou a vedar novas
transferências de domínio de áreas devolutas estaduais aos municípios, mantendo, somente as já transferidas no período compreendido entre
1947 e 1967;
CONSIDERANDO que, após 1967, qualquer aforamento realizado pelos Municípios afronta a Constituição Estadual, sendo, portanto, nulo de
pleno direito;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos noticiados e os responsáveis pelas supostas irregularidades praticadas no Cartório de 1º
Ofício da Comarca de Uruçuí;
RESOLVE:
INSTAURAR O INQUÉRITO CIVIL Nº 16/2021, para apurar possível ilegalidade na abertura de matrícula pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Uruçuí/PI, com fundamento em cartas de aforamento expedidas ilegalmente pelo Município de Uruçuí.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP do Ministério Público do Piauí,
para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Como diligências iniciais, REQUISITO ao Cartório de Registro de Imóveis de Uruçuí, no prazo de 10 (dez) dias, que encaminhe certidão de inteiro
teor e a cadeia dominial das matrículas nº 4.816, 2.190, 1.549, 2.046, 2.047, 2.196, 1.550, 2.913, 2.159, 2.196, 1.418, 5.397, respectivamente,
Livro 2-AB, fls. 89, Livro 2-O, fls. 40, Livro 2-J, fls. 64, Livro 2-O, fls. 46, Livro 2-J, fls. 65, Livro 1-N, 263/265, Livro 2-N, fls. 188, Livro 2-O, fls. 46,
Livro 2- I, fls. 123, Livro 2;
Junte-se aos autos cópia integral do IC nº 08/2018 (SIMP 000390-206/2017);
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 10 de março de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI16577
Notícia de Fato nº 12/2021
SIMP Nº 102-166/2021
DESPACHO
Encaminhe-se cópia para a autoridade policial a fim de que seja efetuado o competente procedimento policial.
Fixo prazo de dez dias para cumprimento e dez dias para resposta.
Cumpridas as diligências supra, determino o arquivamento da presente NF, sem necessidade de encaminhar para o CSMP, a teor do que dispõe
a resolução 174/2017 CNMP.
Publique-se.
Água Branca (PI),quarta-feira, 10 de março de 2021,12:22:58.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
SIMP Nº 61-166/2021
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 0000061-166/2021, na qual a parte relata o seguinte: "Que Equatorial efetuou o corte de sua
energia no dia 25/01/2021 alegando débitos anteriores entre 2017 e início de 2018. Que havia efetuado os pagamentos naquele período. Que a
Equatorial alega que o contador durante aquele período estava parado. Que Equatorial efetuou a pouco tempo a troca do contador. Que a dívida
está por volta de 3.000,00 (três mil reais). Que a Equatorial exige o pagamento de 20% da dívida para efetuar o religamento. Que alega erro da
empresa em não fazer a manutenção nos contadores é que de sua responsabilidade. Que solicita a possibilidade de intervenção do MPPI no
caso no intuito de garantir o religamento de sua energia, tendo em vista que o problema seria no contador. Nada mais havendo, dei por encerrado
o presente"
O Essencial a relatar.
A documentação apresentada evidencia se cuidar, na espécie, de interesse individual, mesmo se tratando de direito consumerista.
A parte efetuou reclamação junto a Equatorial, não tendo resposta satisfatória, segundo seu relato.
Por não envolver interesse coletivo, deve a parte buscar seu direito por meio de advogado ou pela Defensoria Pública, caso seja hipótese de
intervenção desta.
A hipótese aventada nos autos não se inserem na intervenção ministerial elencada no texto constitucional, razão pela qual determino o
ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, vez que se cuida de interesse individual disponível.
Com os elementos constantes nos autos não há elementos suficientes para conversão em outro procedimento ou ajuizamento de ação.
Desta forma, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, informando o noticiante da presente decisão, cujos autos virtuais
deverão permanecer a disposição da corregedoria para os devidos fins.
Publique-se a presente decisão no DOEMPPI, sem necessidade de encaminhamento para o Conselho Superior do Ministério Público, tendo em
vista o disposto na resolução 174/2017 CNMP.
Cumpridas as diligências do parágrafo anterior, ARQUIVE-SE definitivamente no SIMP.
Água Branca (PI),quarta-feira, 17 de março de 2021,09:08:14.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

4.10. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16578
PORTARIA Nº 10/2021/35ªPJ
CONVERTE O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q08/2020/35ªPJ EM INQUÉRITO CIVIL N 08/2021/35ªPJ
SIMP Nº 000005-022/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante adiante assinado, Promotor de Justiça da 35ª Promotoria de
Justiça (em exercício), no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 Lei Orgânica do Ministério Público; 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 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 a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato aportada nesta Promotoria de Justiça de Teresina, a qual ventilou eventual incompatibilidade de horários
frente ao acúmulo de cargos públicos perpetrado pela servidora inscrito no CPF 704 292 513-00;
CONSIDERANDO que a moralidade administrativa é princípio obrigatório em toda conduta administrativa, significando o "dever de boa
administração";
CONSIDERANDO que o acúmulo de cargos públicos só é lícito diante das hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o prazo está expirado e ainda não foi possível concluir as investigações;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º, § 6º e §7º, da Resolução nº 23 do CNMP: "O procedimento preparatório deverá ser concluído no
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. Vencido este prazo, o membro do
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de colher maiores informações e concluir a investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
A instauração do INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2021/35ªPJ (Protocolo SIMP nº 000005-022/2020) com registros no SIMP e autuações necessárias;
A publicação desta portaria no DOMP e comunicação ao CACOP;
Que seja certificado o decurso do prazo de resposta do Ofício nº 28/2021 à Fundação Municipal de Saúde;
Após, à conclusão.
Teresina-PI, 05 de abril de 2021.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício
PORTARIA Nº 11/2021/35ªPJ
CONVERTE O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q09/2020/35ªPJ EM INQUÉRITO CIVIL N 09/2021/35ªPJ
SIMP Nº 000106-344/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante adiante assinado, Promotor de Justiça da 35ª Promotoria de
Justiça (em exercício), no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 Lei Orgânica do Ministério Público; 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 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 a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato aportada nesta Promotoria de Justiça de Teresina, a qual ventilou possíveis irregularidades perpetradas pela
atual gestora da GEVISA, e também, por servidoras lotadas no órgão;
CONSIDERANDO que a moralidade administrativa é princípio obrigatório em toda conduta administrativa, significando o "dever de boa
administração";
CONSIDERANDO que o acúmulo de cargos públicos só é lícito diante das hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o prazo está expirado e ainda não foi possível concluir as investigações;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º, § 6º e §7º, da Resolução nº 23 do CNMP: "O procedimento preparatório deverá ser concluído no
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. Vencido este prazo, o membro do
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de colher maiores informações e concluir a investigação;
RESOLVE DETERMINAR:
A instauração do INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2021/35ªPJ (Protocolo SIMP nº 000106-344/2020) com registros no SIMP e autuações necessárias;
A publicação desta portaria no DOMP e comunicação ao CACOP;
Que seja certificado o decurso do prazo de resposta do Ofício nº 62/2021 à Fundação Municipal de Saúde;
Após, à conclusão.
Teresina-PI, 06 de abril de 2021.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício

4.11. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16581
PORTARIA Nº. 26 /2021
SIMP 000023-029/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato n. SIMP 000023-029/2021, que tem por objeto "Apurar possível descumprimento do art. 12-A
da Lei nº 10.098/2000 pelo Shopping Riverside";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e arts. 141 e 143, III, da Constituição do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o art. 12-A da Lei n. 10.098/2000 estabelece que os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem
fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 4.578, de 4 de junho de 2014, estabelece:
Art. 1° Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas de gêneros alimentícios, lojas de departamento, redes de
drogarias e farmácias ou similares a terem cadeiras de rodas para atender a clientela circunstancialmente necessitada do uso deste
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equipamento.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais acima mencionados que possuam:
a) área superior a 300 m², deverá disponibilizar, no mínimo, 02 (duas) cadeiras;
b) área superior a l.000 m², deverá disponibilizar, no mínimo, 03 (três) cadeiras.
CONSIDERANDO que o Condomínio Riverside Walk (Shopping Riverside) em razão de sua dimensão (acima de 1.000 m²), é obrigado a ter, no
mínimo, 03(três) cadeiras de rodas para atender a sua clientela, conforme legislação mencionada;
CONSIDERANDO que, na Notícia de Fato n. SIMP 000023-029/2021, o Condomínio Riverside Walk (Shopping Riverside) informou disponibilizar
apenas 02(duas) cadeiras de rodas para atender a clientela circunstancialmente necessitada do uso deste equipamento, número que se acha em
desacordo com a legislação do Município de Teresina;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução CNMP n. 174/2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo de conclusão, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de Fato se encontra vencido e se evidencia, neste caso, ofensa a direito difuso da
população teresinense, ensejando a instauração de inquérito civil, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, da Lei n. 7.347/1985, das
Leis Orgânicas Nacional e Estadual do Ministério Público e da Resolução CNMP n. 23/2007;
RESOLVE:
1. CONVERTER a Notícia de Fato nº SIMP 000023-029/2021 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto "apurar o descumprimento do art. 12-A da
Lei nº 10.098/2000 e da Lei Municipal n. 4.578/2014 pelo Shopping Riverside".
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, mantendo-se a numeração, com o devido registro no SIMP;
2.2. Publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
2.3. Encaminhamento de cópia desta portaria ao CAODEC e ao CSMP, para conhecimento;
2.4. O cumprimento do despacho de ID 32676813.
Designo como secretários do inquérito civil instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 31 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI16582
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000169-177/2021
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 11/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por seu representante
signatário, em exercício na 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições
contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF); artigo 26, inciso I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei
Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que 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, II) e que, no exercício
dessa função, poderá expedir recomendações aos órgãos públicos (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93, e art. 38, parágrafo único, IV,
da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (CF, artigo 127, caput);
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Constituição Federal, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas
ações e serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de agravos;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições;
CONSIDERANDO que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício constituiu ato de improbidade administrativa que atenta contra
o princípio da Administração Pública, nos moldes do art. 11, II, da Lei 8429/92;
CONSIDERANDO que a permanência de tais atos viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), afrontando o
direito à vida, à saúde e à segurança (CF, art. 5º, caput c/c art. 196), bem como violando um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, consistente na promoção do bem de todos (CF, art. 5º, IV), princípios basilares do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo CORONAVÍRUS
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para 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 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;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO o Protocolo Geral nos termos do Decreto Estadual Nº 19.040, de 19 de junho de 2020, cujas medidas higienicossanitárias de
caráter geral e comum a todos os segmentos devem ser adotadas em todas as circunstâncias e situações econômicas, culturais e de convívio
social;
CONSIDERANDO que, até o dia 04/04/2021, o País contabilizou 12.983.560 casos e 331.530 óbitos por COVID-19 desde o início da
pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/04/brasil-chega-a3315-mortes-por-covid-e-se-aproxima-de-13-milhoes-de-casos.ghtml(;
CONSIDERANDO que o Piauí registrou no mês de março deste ano de 2021 a maior quantidade de mortes por COVID-19 desde o início da
pandemia, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), registrando 790 mortes apenas no mês de março deste ano,
sendo 503 casos a mais em comparação ao mês anterior, que teve 287 casos (https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/04/02/piaui-baterecorde-e-registra-790-mortes-por-covid-em-marco-503-mortes-a-mais-que-fevereiro.ghtml);
CONSIDERANDO que, até 03/04/2021, a Secretaria Municipal de Saúde de Valença do Piauí contabilizou 45(quarenta e cinco) óbitos em
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decorrência da CORONAVÍRUS, conforme cópia de comunicado acostado aos autos;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª PJV instaurou o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 30/2020, com o objeto e finalidade de
acompanhar e fiscalizar as medidas do controle e prevenção do CORONAVÍRUS no âmbito do Município de Valença do Piauí/PI, sendo que, no
bojo de tal procedimento, foram expedidas diversas Recomendações a esse respeito, as quais foram publicadas no DOEMPPI, enviadas à
imprensa local bem como difundidas através das redes socais, notadamente WhatsApp, não sendo admissível a alegação de não
conhecimento destas;
CONSIDERANDO que tramita nesta 2ª PJV a NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000169-177/2021 para apurar possível descumprimento de
cláusulas do Decreto Municipal SEC/GOV nº 004/2021, por parte da Secretária de Governo ÍRIS MOREIRA e da Secretária de Finanças
KATIANE COSTA;
CONSIDERANDO que tramita na 1ª PJ de Valença do Piauí a NF SIMP 000037-177/2020, a qual vem apurando situação similar à que se
refere a demanda posta, onde se narra a realização de "festa e aglomeração, no dia 10 de junho de 2020, na Granja Moreira, de
propriedade de ÍRIS MOREIRA, à época Vereadora, com música ao vivo e transmissão via facebook", consoante registros fotográficos
anexos naqueles fólios;
CONSIDERANDO que tal conduta da noticiada ÍRIS MOREIRA seria reiterada, como facilmente constatado nas imagens colacionadas nos
autos das NF's em referência, a partir das quais se observam possivelmente descumprimentos e violações às normas sanitárias em vigor,
consubstanciadas pelo desrespeito ao distanciamento interpessoal e pelo não uso de máscara, sendo que essas aglomerações ocorrem inclusive
com a presença de pessoas que integram o grupo de risco da COVID-19;
CONSIDERANDO que nada justifica que a Secretária de Governo de Valença do Piauí, ÍRIS MOREIRA, bem como a Secretária Municipal de
Finanças, KATIANE COSTA, ocupantes de cargos estruturais do plano político-administrativo municipal, incitem, organizem, realizem e/ou
participem de eventos públicos ou particulares com aglomerações, contrariando os decretos, sejam estes de âmbito estadual e/ou
municipal, e o próprio bom senso.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, acerca de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional (ESPIIN) decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, que preconiza em seu art. 3º, §4º, que as
pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas, e o descumprimento de tais medidas poderá acarretar a
responsabilização, inclusive penal, a exemplo de i) crime de perigo de contágio de moléstia grave (CP, art. 131); ii) crime de perigo para
a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132); iii) crime de epidemia (CP, art. 267); iv) crime de infração de medida sanitária preventiva (CP,
art. 268); v) crime de desobediência (CP, art. 330), todos do Código Penal (CP).
CONSIDERANDO o art. 1º da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo qual a "recomendação é instrumento de
atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada
questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de
prevenção de responsabilidades ou correção de condutas";
RECOMENDAR
À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, FRANCISCA ÍRIS LIMA VERDE RÊGO MOERIRA, à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DE VALENÇA DO PIAUÍ, KATIANE COSTA E SILVA, entre outras(os) ocupantes de cargos estruturais do plano político-administrativo
municipal, a fim de que se ABSTENHAM de incitar, organizar, realizar ou participar de eventos públicos ou particulares com
aglomerações, contrariando os decretos, sejam estes de âmbito estadual e/ou municipal, e o próprio bom senso.
ADVERTE-SE, desde já, que a não observância desta Recomendação poderá implicar na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando
o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato
de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª PJV, pelo e-mail
segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o ACATAMENTO desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
À Secretaria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí, DETERMINO o ENCAMINHAMENTO de cópia da presente
Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI
(DOEMPPI), visando o amplo controle social, via e-mail institucional, ao Centro de Apoio Operacional à Saúde (CAODS), em arquivo editável
(word etc.), bem como ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinado eletronicamente, para conhecimento, conforme disposto
no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente RECOMENDAÇÃO aos autos da Notícia de Fato (NF) SIMP 000169-177/2021, ante a urgência da
situação (Resolução CNMP nº 164/2017, art. 3º, § 2º).
Cumpra-se, com urgência.
Valença do Piauí/PI, 05 de abril de 2021.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) 01/2021
SIMP 000751-177/2020
DESPACHO MINISTERIAL
Vistos, etc.
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) 01/2021, para fins de acompanhamento do cumprimento das cláusulas do Termo de
Ajustamento de Conduta, celebrado em 15 de dezembro de 2020 nesta 2ª PJV (id. 32288165).
O presente PA se originou de Notícia de Fato (NF), onde não se alcançou seu objetivo, além do exaurimento do prazo inerente à sua tramitação,
tendo sido a NF instaurada a partir de atermação de pessoa que preferiu não se identificar, informando que o Bar do "Café" está funcionando
todos os dias, desde agosto desse ano, com várias mesas na calçada, onde muitas pessoas se aglomeram, de forma que essas causam a
interdição da rua, valendo-se de instrumentos sonoros que supostamente estariam causando a perturbação do sossego alheio/poluição sonora
(id. 32173570).
Segundo a depoente não identificada, aos finais de semana, o bar funciona até mais ou menos 04 horas da manhã, com vários paredões de som
e DJ's.
Informou que o bar fica localizado na Rua Epaminondas Nogueira, em frente ao banco do Nordeste, sendo que seus proprietários são as pessoas
de nome JENILSON ANTÃO DE SOUSA e "MESSIAS".
Ademais, salientou que a situação, além de causar poluição sonora, implica na disseminação do COVID-19, por conta das aglomerações, sendo
que todos na cidade conhecem o local como "Bar do Covid".
Por fim, afirmou que a Polícia Militar tem conhecimento da situação, mas nada fez a esse respeito.
Diante das informações, foi determinado o registro da Atermação em comento como NOTÍCIA DE FATO (NF), a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
EXTRAJUDICIAL, visando à resolutividade do feito, exclusivamente nos aspectos cíveis, bem como a EXTRAÇÃO de cópias da NF em epígrafe
à 1ª Promotoria de Justiça (PJ) de Valença do Piauí (Criminal), para conhecimento e eventual apuração de infrações penais noticiadas.
Foi realizada audiência extrajudicial no dia 15/12/2020, sendo que, na oportunidade, foi firmado TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e os Senhores MANOEL DE SOUSA COSTA e JANILSON ANTÃO DE SOUSA,
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respectivamente proprietário e gerente do Bar do "Café", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.399.102/0004 49, com
razão social MANOEL DE SOUSA COSTA MINIMERCADO, com sede na Rua Epaminondas Nogueira, n. 568, Centro, Valença do Piauí, CEP
64.300-000.
Com isso, após acurada análise dos autos, mostrou-se evidente a necessidade de conversão da presente NF em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO (PA), mediante portaria, para fins de acompanhamento do cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado.
De mais a mais, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a celebração do TAC em comento até a presente data, foi expedido OFÍCIO ao
Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar do 4º BPM deste Município de Valença do Piauí, TENENTE ANDRÉ CARLOS DE MATOS LIMA,
requisitando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a realização de diligências ostensivas no estabelecimento em comento, em dias e horários
diferentes, especialmente nos finais de semana, por pelo menos 03 (três) dias alternados, com vistas a averiguar o cumprimento das
deliberações constantes no TAC SIMP 000751-177/2020, e, presentes indícios do cometimento de infrações penais, que sejam levadas a efeitos
as providências de direito a cargo da Polícia Militar, encaminhando após a este Órgão Ministerial RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das
diligências realizadas.
Ciente, a Polícia Militar (PM) aduziu que foram realizadas rondas ostensivas, em todos os finais de semana do mês de fevereiro do corrente ano,
onde foi verificado que o fechamento do estabelecimento em comento ocorreu no horário estipulado no Termo de Ajuste de Conduta (id.
32678038).
Ademais, salientou que, no dia 12/01/2021, a equipe realizou blitz/rondas no entorno do bar, onde foi possível perceber um número pequeno de
pessoas, a guarnição permaneceu no local até o fechamento do estabelecimento que ocorreu conforme previsto no TAC.
Relatou ainda que, no dia 19/02/2021, foram realizadas roas ostensivas no entorno do estabelecimento, oportunidade em que foi constatado que
o estabelecimento estava funcionando em consonância com as determinações do TAC, inclusive fechando antes do horário previsto, conforme
cópia de registro de ocorrências de fl. 2 do id. 32678038.
No final de semana subsequente, foram realizadas rondas ostensivas no entorno do estabelecimento, todavia esse encontrava-se fechado.
Por fim, em novas rondas ostensivas realizadas no local, consoante escala de serviço, não se vislumbraram irregularidades no funcionamento do
local (fl. 3/6 do id. 32678038).
Autos em tramitação eletrônica, à luz do Ato PGJ/PI n. 931/2020, tramitando de forma regular.
É o relato do essencial.
Toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início e permanece por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou
não daqueles indícios inaugurais.
Pelas informações repassadas pela PM, o compromissário NÃO está descumprindo com o ajustado com a Promotoria de Justiça (2ª PJV),
inexistindo, da documentação acostada aos autos, a necessidade de prosseguimento do procedimento tem testilha, à míngua de elementos
probatórios mínimos de descumprimento do TAC celebrado.
Percebe-se, pois, que não mais subsistem razões para a continuidade de tramitação do presente PA, dado que, ao que se apurou, diante dos
termos avençados no TAC, firmado no dia 15/12/2020 nessa 2ª PJV, a PM vem combatendo, no âmbito criminal, os eventos festivos com
aglomeração de pessoas, abuso de sinais acústicos e instrumentos sonoros que outrora causaram intensa perturbação ao sossego público.
Em suma, não há nos autos notícias de terceiros ou da PM a respeito da inobservância dos termos do TAC em questão, de sorte que o presente
PA atingiu a finalidade a que se destinava, diante da celebração e, ao que se tem notícia, do efetivo cumprimento do TAC em tela, celebrado com
o fito de dirimir recorrente aglomeração de pessoas e perturbação do sossego público, em decorrência de eventos noturnos promovidos no
estabelecimento do compromissário.
À vista do exposto, inexistindo outra providência judicial ou extrajudicial a ser adotada, não havendo notícia de descumprimento do Termo de
Ajuste de Conduta (TAC), com fundamento nos arts. 4º, I, e 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, PROCEDO AO ARQUIVAMENTO
RESOLUTIVO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem remessa dos autos, mas com comunicação ao E. Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/PI).
DETERMINO, a título de providências finais:
A AFIXAÇÃO de cópia desta decisão no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí/PI, para fins de publicidade;
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI);
A BAIXA no SIMP, procedendo-se às atualizações necessárias, bem como à anotação deste arquivamento em livro próprio, internamente, para
fins de controle (Res. CNMP n. 174/2017, art. 13, §4º c\c art. 5º).
Cumpra-se com urgência.
De Teresina para Valença do Piauí (PI), 31 de março de 2021.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

4.13. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI16583
SIMP Nº 003251-369/2020.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato, registrada na 7ª PJ/PHB, apresentando a possível prática da conduta prevista artigo 99 do Estatuto do Idoso (maustratos a idoso) por parte de uma funcionária da Unidade Básica de Saúde Módulo-35 e denunciada por Francisca das Chagas Costa, suposta
vítima.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos verifica-se que o Delegado de Polícia encaminhou ao Ministério Público depoimento, colhido na delegacia, da denunciante
Francisca das Chagas Costa.
No depoimento supracitado a denunciante e possível vítima, Francisca das Chagas, afirmou que possui 44 (quarenta e quatro) anos e, portanto,
não é idosa. Declarou ainda que foi maltratada, mas não pontuou como foi a conduta, tampouco informou o nome da funcionária. Ademais,
asseverou que não possui testemunhas dos fatos, "não deseja prosseguir com a denúncia" e assinou um termo de renúncia de representação
criminal.
Outrossim, a presente notícia de fato permanece desprovida de elementos de prova e de informações mínimos para o início de uma apuração.
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, incisos I e II, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018).
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II- (...)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato.
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se o Conselho Superior do MPPI;
Conforme o art. 4º, § 1º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique a noticiante;
Caso decorra o prazo de recurso sem manifestação da notificada que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente
arquivamento.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 29 de março de 2021.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça em substituição na 7ª PJ/PH

4.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI16584
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 36/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar a noticiante (SIGILOSO) acerca da decisão que determinou o arquivamento Notícia de Fato SIMP
nº 000046-101/2021, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF Nº 000046-101/2021
NOTICIANTE: SIGILOSO
NOTICIADO: COLÉGIO INDUSTRIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
OBJETO: AVERIGUAR O DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RETORNO DAS AULAS
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 46-101/2021
NOTÍCIA DE FATO. AVERIGUAR. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RETORNO DAS AULAS. FATO NÃO COMPROVADO.
ARQUIVAMENTO. 1. Incumbe ao Ministério Público à defesa da ordemjurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí) e que a educação é direito público fundamental, nos termos do
art. 6º da Constituição Federal de 1988. 2. De uma análise das informações contidas nos autos, conclui-se que não há justa causa para
instauração de investigação, ao revés o noticiado comprovou que as alegações denunciadas não merecem prosperar e por isso, conclui-se que
não existe justa causa para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de outro procedimento, caso venha surgir justa causa.
DECISÃO
Cls.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada com base notícia apresentada, via ouvidoria, com finalidade de averiguar o descumprimento do plano de
retorno das aulas.
Relata a denuncia que o Colégio Industrial São Francisco de Assis retornou o funcionamento com aulas presenciais três dias por semana e não
oferece o ensino remoto para os alunos que não voltaram às aulas presenciais e como complemento da carga horária semanal; Que a direção da
escola resiste em não oferecer o ensino pelo sistema híbrido, como prever os planos nacional e estadual de retorno das aulas, inclusive com
protocolos sanitários específicos para a educação; Que os alunos estão prejudicados duplamente: aulas presenciais somente por três dias por
semana e não oferecimento do ensino remoto para a complementação da carga horária, e para os alunos que não retornaram às aulas
presenciais; Que a escola não aceita oferecer o ensino na modalidade remota, razão da procura do Ministério Público, a fim de obrigar a direção
da escola a cumprir o disposto nos planos nacional e estadual de retorno das aulas presenciais garantindo o acesso ao exercício do direito à
educação. (Doc. nº 3369247)
Diante da notícia do fato narrado acima, que enseja a tutela de direito/interesse difuso, qual seja, a defesa do direito social à educação, e a
míngua de elementos probatórios iniciais, determinou-se o registro e autuação da presente ocorrência como NOTICIA DE FATO. Como diligência
inicial, visando à coleta de mais informações, foi determinada a notificação da direção do Colégio Industrial São Francisco de Assis para que
cumpra o disposto na legislação educacional no que se refere ao retorno das aulas mediante o sistema híbrido — aulas presenciais e remotas em
rodízio, bem como apresentação de manifestação escrita informando, dentro do prazo de 10 dias, as providências realizadas pela direção da
escola visando sanear a ilegalidade noticiada. (Doc. nº 3369247)
Em manifestação, a direção da escola em referência, apresentou as orientações para as aulas presenciais e online, todos os horários das turmas
ofertadas e o plano higenicossanitário das aulas presenciais, aduzindo assim:
Senhor Promotor, recebemos o ofício n° 14/2021-V PIF que para surpresa nossa fala de um fato que não está acontecendo. Realmente voltamos
às aulas no dia 08 de fevereiro de 2021 no sistema híbrido conforme protocolo anexo enviado à Vigilância Sanitária Estadual para o endereço
www.sisvisa.pi.gov.br. As turmas foram divididas em 15 alunos cada, a partir do 6° ano até o 9° ano do Ensino Fundamental. As aulas presenciais
são em rodízio de segunda-feira ã sábado. Conforme horário anexo. O colégio está obedecendo as normas do Governo Estadual, já fomos
fiscalizados pela Vigilância Sanitária e cumprimos como sempre as Leis que regem a Educação do Pais, neste momento de pandemia. Não
procedem as informações que chegaram a este Órgão. Estamos à disposição para uma inspeção em loco e quaisquer outros esclarecimento.
(sic)
É, em síntese, o relatório.
5. 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 zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
6. Nessa toada, incumbe ao Ministério Público à defesa da ordemjurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí) e que a educação é direito público fundamental, nos termos do
art. 6º da Constituição Federal de 1988.
7. Assim, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
eincentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
8. Nesse sentido, os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem,respectivamente, como princípios para a educação: a
igualdade de condições para oacesso 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.
9. Portanto, 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. E por isso, após uma série de decretos estaduais, o
governo, por meio doDecreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeirode 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
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de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial.
10. Por isso, o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por qualquer
meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica das
famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao
ambiente escolar, expressamente manifestado, deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº
9394/96, não sendo possível registro de infrequência nessas hipóteses.
11. Dito o posto, de uma análise das informações contidas nos autos, conclui-se que não há justa causa para instauração de investigação, ao
revés, o noticiado comprovou que as alegações denunciadas não merecem prosperar e por isso, conclui-se que não existe justa causa para
conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de outro procedimento,
caso venha surgir justa causa.
Assim sendo, com arrimo no art. 4º, da Res. 174/2017, do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, sem prejuízo da
instauração de um novo procedimento, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão à Noticiante, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, querendo; caso
impossível a cientificação do noticiante, expeça-se desde logo, sua intimação por edital. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o Noticiado, o
CSMP/MPPI e o CAOMA/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano-PI, 06 de abril de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 37/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar a noticiante (SIGILOSO) acerca da decisão que determinou o arquivamento do Procedimento
Administrativo PA SIMP nº 000419-100/2020, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: PA - SIMP Nº 000419-100/2020
OBJETO: ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO MANGUINHA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANO,
DE RESPONSABILIDADE DO GRUPO "JORGE BATISTA", COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NOTADAMENTE, NO QUE
SE REFERE A EMISSÃO DAS LICENÇAS E ESTUDOS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DE SEREM
TOMADAS AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS NO CASO DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO. EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. MEIO AMBIENTE. FIRMAÇÃO DE TAC.
ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 2. Incumbe ao Poder Público, dentre outras funções, exigir, na
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio e
impacto ambiental. 3. De uma análise minuciosa das informações colhidas no bojo deste procedimento, entende-se que o arquivamento do
presente procedimento é medida que se impõe, tendo em vista que foram tomadas as medidas necessárias para resguardar o meio ambiente,
sendo, inclusive, realizado um termo de ajustamento de conduta (TAC), como meio de solução consensual e arquivamento do procedimento.
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000419-100/2020
DECISÃO
Cls.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o escopo de acompanhar a execução de empreendimento localizado no bairro
Manguinha, no município de Floriano, de responsabilidade do Grupo "Jorge Batista", com vistas a preservação do meio ambiente, notadamente,
no que se refere a emissão de licenças e estudos ambientais necessários para sua execução, sem prejuízo de serem tomadas as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
2. Decerto, o presente procedimento foi instaurado a partir de demanda sigilosa (notícia de fato) deduzida na Secretaria Unificada desta Sede de
Promotorias de Justiça, relatando o que se segue: (Doc.: 2568513)
O NOTICIANTE SOLICITA FISCALIZAÇÃO NA OBRA REALIZADA PELO GRUPO JORGE BATISTA NO TERRENO LOCALIZADO ENTRE AS
RUAS JOÃO CHICO, GABRIEL FERREIRA, MARINHO DE QUEIROZ E A AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE. O OBJETIVO É VERIFICAR SE
HÁ AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A CONSTRUÇÃO NAQUELE TERRENO, BEM COMO SE FOI REALIZADO UM
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E MORADORES CIRCUNVIZINHOS, TENDO EM VISTA QUE DURANTE O PERÍODO CHUVOSO HÁ
ALAGAMENTO NA RUA GABRIEL FERREIRA E COM A CONSTRUÇÃO DESTE EMPREENDIMENTO PODERÁ SER AUMENTADA A ÁREA
DE ALAGAMENTO PARA AS DEMAIS RUAS CITADAS ACIMA.
3. A título de diligência inicial, foi determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, na pessoa de seu representante legal, solicitando
manifestação escrita acerca dos termos da demanda apresentada, indicando, desde logo, se foi expedido alvará, licença ambiental e autorização
do CREA para construção do empreendimento supracitado. (Doc.: 2571940)
4. Regularmente oficiado, o município de Floriano, através de sua Secretaria de Governo, apresentou as seguintes informações: (Doc.: 2628982)
Inicialmente, cumpre informar que, na data do dia 17/01/2020, às 11h 30min, após a realização de visita in loco na obra, já referenciada nos autos
da Notícia de Fato em comento, que culminou no Parecer Técnico, em anexo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme notificação nº
001/2020, notificou o responsável local pela obra para que, no prazo de 03 (três) dias, comparecesse junto ao órgão ambiental com a finalidade
de apresentar toda a documentação correspondente ao licenciamento da obra. Além disso, através da solicitação em anexo, foi requerido ainda o
envio dos seguintes estudos ambientais: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRSCC e o Plano de Controle
Ambiental - PCA. Por fim, informamos ainda que, mesmo diante das solicitações formais e da concessão de prazo para que o responsável da
obra apresentasse toda documentação capaz de comprovar a sua regularidade no que diz respeito às licenças e alvarás necessários para dar
continuidade a execução das obras, não foi apresentado nenhum dos documentos/licenças até então solicitados, culminando, dessa forma, na
Notificação nº 002/2020, exarada no dia 03/03/2020, assinada por testemunha, tendo em vista que o responsável se negou a receber a
notificação formalmente, através da qual, utilizando-se do poder de polícia, o município embargou à obra em referência.
5. Conclusos, considerando que o fato requeria acompanhamento, foi realizada a conversão do feito, que tramitava como Notícia de Fato, para
Procedimento Administrativo, bem como foi determinada a expedição de ofício ao Grupo "Jorge Batista" requisitando informações sobre o
empreendimento construído no bairro Manguinha, nesta municipalidade, notadamente, cópia do projeto arquitetônico da obra, relatório de
impacto ambiental, licenças ambientais e projeto arquitetônico para controle da vazão das águas. (Doc.: 2633098)
6. Regularmente oficiado, o Grupo "Jorge Batista" apresentou as seguintes informações: (Doc.: 2785231)
Até o presente momento há apenas uma pretensão por parte da nossa empresa em construir um prédio no citado local, com vistas a funcionar
um novo empreendimento do nosso grupo empresarial. Atualmente está sendo providenciada toda a documentação necessária, junto aos
profissionais responsáveis e órgãos públicos competentes, para que seja dado início à execução da obra pretendida. O muro edificado naquele
local foi para atender ao que prescrevem os arts. 22 e 23, ambos do Código de Postura, deste município (Lei Municipal nº 70/49, com redação
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dada pela Lei nº012/2009. Face ao exposto, caso V.Exa., ainda, entenda, ser necessária a apresentação da documentação solicitada,
requeremos a dilação do prazo por mais 45(quarenta e cinco) dias, para a apresentação.
7. Conclusos, de posse dessas informações, foi determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, via Secretaria Municipal de
Infraestrutura, requisitando as seguintes informações: a) O Grupo "Jorge Batista" já regularizou a situação documental do empreendimento do
bairro Manguinha junto ao município? b) O município concedeu algum prazo para a empresa regularizar a sua situação documental junto ao
município? e c) O município realizou alguma vistoria no empreendimento visando solucionar a situação da vazão das águas durante o período
chuvoso?
8. Ainda, foi determinada a expedição de ofício ao Grupo "Jorge Batista" requisitando informações sobre o empreendimento construído no bairro
Manguinha, nesta cidade, inclusive cópia do projeto arquitetônico ambiental para o controle da vazão das águas e o cronograma da execução das
obras necessárias para a regularização dessa vazão, a fim de evitar a manutenção dos danos que vem causando aos moradores circunvizinhos.
(Doc.: 2791973)
9. Regularmente oficiado, o Grupo "Jorge Batista" encaminhou cópia do "ESTUDO HIDRÁULICO E PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS - EMPREENDIMENTO DO GRUPO JORGE BATISTA". (Doc.: 2907636)
10. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por sua vez, embora regularmente oficiada, não apresentou as informações requisitadas.
11. Empós, diante da inércia do município de Floriano e visando instruir o feito, foi designada uma audiência com a Secretaria de Infraestrutura e
com o Grupo "Jorge Batista", oportunidade em que o Secretário, inquirido, declarou o que se segue:
Que é Secretário Municipal de Infraestrutura; Que a empresa Grupo Jorge Batista já apresentou toda a documentação necessária para a
execução do empreendimento; Que o estudo ambiental foi realizado e apresentado pela empresa, inclusive no que se refere ao desvio do curso
do córrego (riacho) existente na área do empreendimento; Que as responsabilidades da empresa, no que se refere às obras de desvio do córrego
(riacho), já foram definidas e ajustadas com o município; Que o município vai acompanhar a execução da obra visando a fiscalização e
acompanhamento do cumprimento da legislação, notadamente o Código de Posturas.
12. Na sequência, o Grupo "Jorge Batista", na pessoa de seu advogado, inquirido, declarou:
Que a empresa, até o momento, vem cumprindo todas as exigências apresentadas pelo município; Que a empresa desenvolveu e realizou todos
os estudos técnicos necessários para garantir a regularidade da vazão do córrego(riacho) existente na área do empreendimento; Que a empresa
vai continuar atendendo a todas as exigências apresentadas pelo município; Que solicita ao MP a elaboração de um TAC para ajustar as
obrigações da empresa e do proprietário do imóvel que possui parte do córrego(riacho), a fim de garantir a realização de obras de manutenção no
córrego para garantir a regularidade da vazão das águas fluviais.
13. Empós, foram realizadas as seguintes deliberações: 1. O Ministério Público vai elaborar um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
dispondo sobre a realização de obras de manutenção no córrego, no trecho localizado no imóvel de propriedade do casal Nelson Carlos Pereira e
Iracema Evangelista Pereira, para garantir a regularidade da vazão das águas fluviais; 2. O Município vai continuar a fiscalização e
acompanhamento das obras do empreendimento do Grupo "Jorge Batista", localizado no bairro Manguinha, Avenida Dirceu Arcoverde, no que se
refere à observância da legislação municipal e federal; e 3. A empresa Grupo "Jorge Batista", a fim de garantir a realização das obras do
empreendimento referido, deverá continuar cumprindo todas as exigências legais, notadamente no que se refere a regularidade da vazão do
córrego(riacho), a fim de evitar danos ao meio ambiente e moradores circunvizinhos. (Doc.: 3163621)
14. Designada audiência, foi firmado compromisso de ajustamento de conduta (TAC), contendo as seguintes obrigações: (Doc.: 3227255)
O Compromissário JORGE BATISTA E CIA LTDA se compromete a cumprir todas as exigências legais para a execução e operação do
empreendimento referido, notadamente no que se refere aos "estudos ambientais" imprescindíveis para a liberação do empreendimento, o Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil — PGRSCC e o Plano de Controle Ambiental — PCA, inclusive no que se refere à
garantia da realização de todas as obras necessárias para garantir o desvio do córrego de águas pluviais que passam por dentro da área do
empreendimento, a fim de evitar danos aos moradores circunvizinhos e ao meio ambiente.
O Compromissário NELSON CARLOS PEREIRA se compromete a ceder ao Município de Floriano, a título de servidão pública, parte do seu
imóvel, localizado na rua Marinho de Queiroz, bairro Manguinha, com largura de 5(cinco) metros, para a abertura de uma vala, a fim de garantir a
continuidade do córrego de águas pluviais existente no local, ficando o compromissário JORGE BATISTA E CIA LTDA responsável pela abertura
da vala do leito do córrego na parte referida acima, a fim de garantir a regular passagem das águas pluviais e evitar danos aos moradores
circunvizinhos e ao meio ambiente.
É, em síntese, o relatório.
15. 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 de outros interesses difusos e coletivos.
16. Assim sendo, considerando o objeto deste procedimento, vale destacar que, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, 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.
17. Desse modo, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras funções, exigir, na forma da lei, para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio e impacto ambiental.
18. A Lei Federal nº 6.938/81, inclusive, assevera que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental.
19. Feitas estas inclinações legais e de uma análise minuciosa das informações colhidas no bojo deste procedimento, entende-se que o
arquivamento do presente procedimento é medida que se impõe, tendo em vista que foram tomadas as medidas necessárias para resguardar o
meio ambiente, sendo, inclusive, realizado um termo de ajustamento de conduta (TAC), como meio de solução consensual e arquivamento do
procedimento.
20. A propósito, vale destacar que o referido instrumento possui previsão 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.
21. 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.
22. Na espécie, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, uma vez que, conforme alhures explicitado, já foram tomadas todas
as medidas cabíveis, inclusive, foi instaurado outro procedimento administrativo para acompanhar o compromisso de ajustamento de conduta
supracitado (PA SIMP Nº 000193-101/2020).
23. Sobre o tema, inclusive, dispõe a Sumula nº 02, do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
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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 o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha a
surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, querendo.
Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CSMP/MPPI, o CAOMA/MPPI, o município de Floriano e o Grupo "Jorge Batista" para os devidos fins,
arquivando-se os autos após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 07 de abril de 2021.
___________________
José de Arimatéa Dourado Leão
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 38/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar o noticiante RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS acerca da decisão que determinou o
arquivamento da Notícia de Fato NF SIMP nº 001668-100/2020, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF Nº 001668-100/2020
NOTICIANTE: RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS
NOTICIADOS: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ E BARES E DONOS DE TERRENOS AS MARGENS DA LAGOA DE NAZARE
OBJETO: AVERIGUAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ,
NOTADAMENTE NAS PROXIMIDADES DE UMA LAGOA, SITUADA NA LOCALIDADE "ORIENTE".
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 1668-100/2020
NOTÍCIA DE FATO. AVERIGUAR. CRIME AMBIENTAL, FATO NÃO COMPROVADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos do art. 237, da
Constituição Estadual, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as
necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações. 2. De uma análise das informações contidas nos autos,
conclui-se que não há justa causa para instauração de investigação, ao revés o noticiado sequer comprovou suas alegações e nem compareceu
ou justificou sua ausência em audiência designada. 3. Desse modo, observa-se pelas declarações do representante municipal, inclusive com
fotografias acostadas, não se vislumbra ocorrência de crime ambiental, e por isso, conclui-se que não existe justa causa para conversão do feito
em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha surgir
justa causa.
DECISÃO
Cls.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada com base em expediente apresentado pelo Sr. RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS, dando conta da
ocorrência, em tese, da prática de crimes ambientais, na zona rural do município de Nazaré do Piauí, notadamente nas proximidades de uma
lagoa, situada na localidade "Oriente". Vejamos: (Doc. nº 3020286)
O representante possui uma propriedade próximo a uma Lagoa natural, na localidade "Oriente", zona rural do município de Nazaré do Piauí,
praticamente na zona urbana, sendo que no passado a lagoa alimentava parte da população, com sua produção de peixes. Referida lagoa
mantém seu leito coberto por água. Ocorre que tal situação nos últimos anos vem mudando diante da degradação provocada por seres humanos.
Há mais de oito meses inúmeros populares residentes na cidade de Nazaré do Piauí, vêm de forma reiterada invadindo as margens da lagoa,
desmatando, queimando e edificando bares para venda de bebidas alcoólicas e outros gêneros, onde também praticam de forma desordenada, o
desmatamento e a poluição do meio ambiente, desta forma, como podemos detectar nas fotos em anexo, o crime encontra-se consumado, basta
apenas a instauração do competente inquérito policial, para apurar e identificar os autores deste fato delituoso, uma vez que os ilícitos são
praticados pelos donos de bares, construídos nas bordas da lagoa. Inclusive existem determinadas pessoas que construíram bares às margens
da Lagoa, que montaram um verdadeiro sistema imobiliário, e essas pessoas além da invasão estão vendendo outros lotes as margens da
Lagoa, o que configura mais ainda, os crimes narrados nesta peça, uma vez que as terras existentes as margens da Lagoa, é um patrimônio que
deve ser preservado, sendo assim, não pode ser vendidas e muito menos degradadas, decepando desta feita a vida vegetal e animal. (sic)
2. A título de diligência inicial, determinou-se a expedição de ofício ao Município de Nazaré do Piauí, por intermédio do seu representante legal,
RAIMUNDO NONATO COSTA, SOLICITANDO, se possível, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação escrita aos seguintes questionamentos,
bem como cópia dos documentos solicitados abaixo: a) O Município possui conhecimento da ocupação descrita na reclamação em anexo? b) Em
caso positivo, a ocupação está sendo acompanhada, bem como foi autorizada pelo Município? c) Quem são os beneficiários da referida
ocupação? d) Cópia das autorizações ou permissões para ocupação das margens da lagoa referida, bem como das licenças ambientais. e) Em
caso de ocupação ilegal, apresentar as providências que o Município tomou e/ou estão sendo tomadas, no sentido de realizar a interdição e a
demolição de todas as obras indevidas, bem como do reestabelecimento da mata degradada, cuja omissão poderá configurar responsabilidade
civil, como também penal. (Doc.: 3023950)
3. Na sequência, ocorreu despacho de prorrogação da presente notícia de fato. (Doc.: 3168500)
4. Após a reiteração do expediente, o Município apresentou as seguintes informações: Doc.: 3243143, 3243144, 3243145)
Como pode-se extrair da notícia fato, após fiscalização da prefeitura municipal verificou-se a existência de algumas casas de pescadores
localizada a aproximadamente cerca de 50 metros da lagoa (Fotos anexo). Registra-se que a ocupação do solo, bem como nas edificações e
cercas existentes não foram autorizadas pelo município. As "casinhas" localizadas na lagoa de Nazaré do Piauí são ocupadas por pescadores e
servem como apoio para a pesca, local onde são guardadas redes, canoas, anzóis, dentre outros materiais dos pescadores. Destaca-se que o
ente público desconhece a existência de bares na região. Registra-se que a prefeitura municipal está construindo um balneário na lagoa de
Nazaré do Piauí (Fotos anexo), onde será um local de lazer aos munícipes.
Ocorre que por trás do balneário tem uma cerca que pertence ao particular, ora notificante, Sr. RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS que
impede a passagem e acesso dos munícipes no período chuvoso, tendo em vista que o ÚNICO acesso ao balneário é alagado pela chuva.
Considerando que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA fiscaliza as atividades pesqueira, assim
como as edificações e limites na lagoa de Nazaré do Piauí, REQUER do parquet a notificação da Autarquia Federal para que seja fiscalizado os
limites de cerca e edificações na lagoa. REQUER ainda, a notificação do Sr. RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS para que recue a cerca
localizada por trás do balneário no mínimo 50m (cinquenta metros) para que os munícipes tenham acesso ao balneário da lagoa de Nazaré, vez
que o único acesso fico cheio de água e lama durante o período chuvoso. Certo do atendimento do presente pleito, anseio votos de elevada
estima e distinta consideração. Mislave de Lima Silva Assessor especial.
5. Na sequência, considerando que as informações preliminares prestadas não são suficientes para instauração de procedimento adequado ou
arquivamento do feito, determinou-se a expedição de convites de comparecimento ao Noticiante e ao município de Nazaré do Piauí, na pessoa
de seu representante legal, para comparecerem ao Ministério Público Estadual no dia 03 de fevereiro de 2021, às 09h: 30min, com a finalidade
de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento. (Doc.:3252499)
6. Realizada a audiência instrutória, injustificadamente, não compareceu o noticiante, mesmo devidamente notificado. Presente o representante
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municipal, na pessoa do Secretário de Administração do Município, o qual declarou: (Doc.3374913)
Que sabe informar que o noticiante possui uma propriedade rural nas proximidades da Lagoa de Nazaré; Que o município realizou uma visita no
local visando averiguar os termos do fato noticiado, mas não foi comprovada a alegada invasão; Que o município verificou a existência de
algumas casas de apoio de pescadores; Que referidas casas não estão localizadas nas proximidades da margem da lagoa; Que não foi
encontrado nenhum estabelecimento de venda de bebidas(Bar) no local; Que o município está construindo uma estrutura para incentivo do
turismo na lagoa de Nazaré; Que o IBAMA realiza constantes fiscalizações no local e tem conhecimento da existência das casas dos pescadores;
Que o município não tem conhecimento de vendas de lotes na área das margens da lagoa; Que o município nunca expediu autorização para
qualquer construção nas proximidades da Lagoa de Nazaré; Que a única cerca nas proximidades da lagoa é de propriedade do noticiante; Que
não sabe informar as razões do noticiante fazer esta denúncia; Que o município realiza constantes fiscalizações na área das margens da lagoa
visando evitar a construção irregular de qualquer obra; Que o município, no passado, já destruiu algumas edificações irregulares nas margens da
lagoa, inclusive pontos de vendas de bebidas; Que o município continua vigilante visando a preservação das margens da Lagoa de Nazaré, pois
representa um ponto turístico do município e meio de sobrevivência de várias famílias de pescadores.
7. Após as declarações, o representante do Ministério Público, levando-se em conta as informações apresentadas, não solicitou diligências.
É, em síntese, o relatório.
8. 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 zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
9. Nessa toada, vale ainda destacar que, nos termos do art. 237, da Constituição Estadual, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo, racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e
futuras gerações.
10. Dito o posto, de uma análise das informações contidas nos autos, conclui-se que não há justa causa para instauração de investigação, ao
revés, o noticiado sequer comprovou suas alegações e nem compareceu ou justificou sua ausência em audiência designada.
11. Desse modo, observa-se pelas declarações do representante municipal, inclusive com fotografias acostadas, não vislumbra-se ocorrência de
crime ambiental, e por isso, conclui-se que não existe justa causa para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento
medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha surgir justa causa.
Assim sendo, com arrimo no art. 4º, da Res. 174/2017, do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, sem prejuízo da
instauração de um novo procedimento, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão à Noticiante, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, querendo; caso
impossível a cientificação do noticiante, expeça-se desde logo, sua intimação por edital. Expirado o prazo sem recurso, cientifique os Noticiados,
o CSMP/MPPI e o CAOMA/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 07 de abril de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI16585
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 001/2019
SIMP: 000229-197/2019
OBJETO: Eventual irregularidade no INCRA - Corrupção passiva
PESSOA INTERESSADA: MPPI
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL instaurada após surgiram indícios, durante a instrução do Inquérito Civil Público nº
0001/2018, que a pessoa de Fabiano Oliveira Almeida estaria solicitando vantagem pecuniária para facilitar os procedimentos cadastrais junto ao
INCRA.
Foi realizado um levantamento das pessoas cadastradas pelo Requerido junto ao INCRA e algumas destas pessoas foram notificadas para
comparecerem a esta Promotoria para serem ouvidas (fls. 07/08 e 20/24).
Silvestre Veras Carneiro e Jose Damasceno Marques foram ouvidos nesta Promotoria no dia 03/10/2019, e relataram em suas oitivas que não
houve nenhuma solicitação pecuniária por parte do Requerido, para realizar os cadastros deles junto ao INCRA.
As oitivas destas testemunhas foram realizadas via gravação audiovisual, no entanto, antes que estas mídias fossem armazenas em DVD, uma
pane no computador que acondicionava estes dados fez com que eles fossem perdidos.
Tendo e vista que as testemunhas ouvidas morarem em local de muito difícil acesso, que não se constatou autoria e materialidade para
imputar a Fabiano Oliviera Almeida o tipo penal investigado e a atual situação de contenção de pandemia que o estado se encontra, o
Ministério Público optou por não repetir o ato.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como se infere da documentação acostada aos autos, não comprovação de autoria e materialidade da conduta supostamente praticada por
Fabiano Oliviera Almeida. Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 19°, caput, da Resolução n° 181,
de 7 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Submeto a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL ao Conselho Superior do Ministério Público,
na conforme previsão do art. 19° da Resolução n° 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Vale salientar que, de acordo com o art. 20 da Resolução n° 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
se houver notícia da existência de novos elementos de informação, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos
autos.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia-PI, 25 de março de 2021.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá Promotor de Justiça

4.16. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI16586
Atendimento ao Público SIMP 000018-096/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de registro de ATENDIMENTO AO PÚBLICO instaurado no Sistema SIMP, em razão de Termo de Declarações colhido nesta Promotoria
de Justiça, no qual a declarante DANIELE DOS SANTOS LIMA narra estar sendo vítima dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e usura (art. 13
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da Lei nº 22.626/1933), ambos supostamente praticados por agiota conhecido por "ALEMÃO".
Em razão dos fatos foi protocolado o processo Themis de nº 0000129-07.2020.8.18.0073 perante o Juízo da 1º Vara da Comarca de São
Raimundo Nonato, solicitando Busca e Apreensão, cujas peças encontram-se nas páginas 88 e 94 dos autos principais do Processo Themis n
º 0000149-95.2020.8.18.0073.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise aos autos, verifica-se o fato narrado já é objeto de investigação e de ação judicial, sendo o indeferimento de instauração de Notícia de
Fato e o arquivamento deste protocolo medidas que se impõe.
Por todo o exposto, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO e PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente protocolo, com esteio
no art. 4º, inciso I da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a noticiante da presente decisão.
Publique-se. Após arquive-se.
São Raimundo Nonato, 5 de abril de 2021
[assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PIC 01/2019
SIMP 000114-094/2018
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019/3PJSRN, instaurado em 07/01/2020, com data de entrada, em 22/03/2018, através
de Termo de Declarações de José Almir Pereira dos Santos, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato.
Através da Portaria 01/2019 - 1ªPJSRN, instaurou-se o presente Procedimento Extrajudicial para fins de apurar suposto crime de abuso de
autoridade (art. 3º, "b" e "i", da Lei n° 4.898/95) praticado pelo policial militar "ALAN", no município de São Raimundo Nonato, supostamente
cometido no dia 30/01/2018, conforme declaração da suposta vítima.
No dia 15 de fevereiro de 2021 através da decisão de ID 32485281 foi promovido o arquivamento do presente feito.
É o relatório.
Ratificamos, em sua integralidade, todos os fundamentos já expresso nas razões de decidir da decisão proferida (ID. 32485281). No entanto,
discordamos do endereçamento do órgão revisor, por entender ser o Conselho Superior do Ministério Público, a teor do que dispõe o § 1º, art. 19,
da Resolução 10/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, verbis:
Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento
para a propositura de ação penal pública, ou constatar o cumprimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo anterior, promoverá
o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo-o fundamentadamente.
§ 1º. A promoção de arquivamento do procedimento investigatório criminal será apresentada ao Conselho Superior do Ministério
Público, cabendo-lhe rever a decisão e designar outro membro para a apuração do caso, se rejeitada a promoção do arquivamento. (grifos
acrescidos)
Por tais razões, torno sem efeito o endereçamento da revisão decisão proferida encaminhada ao Poder Judiciário, determinando:
1) Seja procedida à remessa da decisão de arquivamento proferida, bem como desta decisão para publicação para fins de publicidade;
2) Notifiquem-se os eventuais interessados, bem como as supostas vítimas para conhecimento desta decisão, conforme previsão do § 3º, do art.
19, da Resolução 10/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Após, apresente-se a presente Promoção de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
Cumpra-se.
São Raimundo Nonato - PI, 5 de abril de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI
Procedimento Investigatório Criminal n. 01/2019/3PJSRN SIMP nº 000114-094/2018
DESPACHO EM CORREIÇAO - PROMOÇAO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correiçã˜o, etc.,
Trata-se de Procedimento Investigato´rio Criminal nº 01/2019/3PJSRN, instaurado em 07/01/2020, com data de entrada em 22/03/2018, a partir
de Termo de Declaraço˜es de JOSÉ' ALMIR PEREIRA DOS SANTOS, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato.
Através da Portaria 01/2019 - 1ªPJSRN, instaurou-se o presente Procedimento Extrajudicial para fins de apurar suposto crime de abuso de
autoridade (art. 3º, "b" e "i", da Lei n° 4.898/95), praticado pelo Policial Militar "ALAN", no Município de Sa˜o Raimundo Nonato, supostamente
cometido no dia 30/01/2018, conforme declaraça˜o da suposta ví´tima.
É o relatório.
QUESTAO PRÉVIA. DA DECLAÇAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.491/2017. CRIME PRATICADO POR
POLICIAL MILITAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CONTRA CIVIL. ABUSO DE AUTORIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.
Antes de tudo, impõe-se, em caráter preliminar, seja declarada, de forma incidental e em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade da
Lei n. 13.491/2017, afastando a competência da Justiça Militar e reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para processar e
julgar o presente feito.
O alcance da competência da Justiça Militar é de extrema relevância para caracterizaçao do sistema constitucional atual, de controle civil sobre o
poder militar.
A Constituiçao Federal, em seu art. 124, diz que "à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei". José Afonso da
Silva ressalva que o alcance da lei para a definiçao dos crimes militares nao é irrestrito, sob pena de desbordar as balizas constitucionais sobre a
matéria:
[...] 3. CRIMES MILITARES. São definidos em lei. Mas, como dissemos acima, há limites para essa definiçao. Tem que haver um núcleo de
interesse militar, sob pena de a lei desbordar das balizas constitucionais. A lei será ilegítima se militarizar delitos nao tipicamente militares. Assim,
por exemplo, é exagero considerar militar um crime passional só porque o agente militar usou arma militar. Na consideraçao do que seja "crime
militar" a interpretaçao tem que ser restritiva, porque, se nao, é um privilégio, é especial, e exceçao ao que deve ser para todos.
A despeito de a Constituiçao Federal relegar à norma infraconstitucional os critérios de fixaçao da competência da Justiça Castrense, não é
qualquer crime que pode a ela ser submetido, senao o crime militar. E este, por sua vez, não pode ser qualificado, genericamente, como todos os
crimes praticados por militar. MARIA LÚCIA KARAM, após definir os crimes impropriamente militares, observa:
Nestas hipóteses [de crimes impropriamente militares], dirigindo-se a conduta contra bens jurídicos individuais ou de titulares outros que não as
Forças Armadas, o alcance das definições legais há de ser restringido, só se admitindo a atuação dos órgaos jurisdicionais da Justiça especial
quando houver efetiva configuraçao de violação de dever militar, com evidentes reflexos sobre as instituições militares, assim, ainda que
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indiretamente, atingidas.
[...] A mesma interpretaçao restritiva, ditada pela excepcionalidade que deve reger a atuaçao dos Órgãos da Justiça Militar, há de estar presente
na consideração da hipótese de crimes praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situaçao (a expressao em
atividade sendo entendida não como traduzindo o estar em serviço, mas sim a situação de quem está na ativa), exigindo-se, aqui também, para a
configuração na natureza militar da infração penal, uma concreta afetação do regular funcionamento das instituições militares, de modo a,
ultrapassando o caráter meramente interindividual do conflito, atingir a conduta, direta ou indiretamente, bens jurídicos de que sejam titulares as
Forças Armadas.
EUGÊNIO PACELLI, do mesmo modo, entende que para caracterização do crime militar não é suficiente que o delito seja praticado por militar,
mas é imprescindível que a ação seja dirigida contra bens jurídicos das Forças Armadas, ou praticada por militar, mas em razão da atividade
militar propriamente dita.
[...] Para que se possa admitir um crime como de natureza militar, parece-nos indispensável, ou uma açao dirigida contra a instituição, ou uma
açao praticada pelo militar, do mesmo modo que se exige, para os chamados crimes políticos a motivação política da conduta (Lei n° 7.170/83,
art. 2°). Tampouco é suficiente a condiçao de militar, como, aliás, se ressaltou na decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, de longa data, também tem restringido a competência da Justiça Militar àquelas situações em que haja uma
atividade tipicamente militar:
COMPETÊNCIA - CRIME - MILITARES NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO NAVAL JUSTIÇA 3PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 21 ed. (revista, atualizada e ampliada). Sao Paulo: Atlas, 2017, p. 264. 4O Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária de 13 de dezembro de 1963, sob a vigência da Constituição de 1946, editou a Súmula 297, que dispunha:
"Súmula 297/STF. Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos
penais, sendo competente a justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles." Tal enunciado encontra-se superado, a exemplo
dos seguintes precedentes: STF, HC 82.142/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento 12/12/2002, Tribunal Pleno, DJ 12-9-2003, p. 29; STF,
HC 69.571/PB, Rel.: Min.
Sepúlveda Pertence, julgamento 25/8/1992, 1ª Turma, DJ 25-9-1992. 4
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MILITAR X JUSTIÇA FEDERAL ESTRITO SENSU. A atividade, desenvolvida por militar, de policiamento
naval, exsurge como subsidiária, administrativa, nao atraindo a incidência do disposto na alínea d do inciso III do artigo 9º do Código Penal
Militar. A competência da Justiça Militar, em face da configuração de crime de idêntica natureza, pressupõe prática contra militar em funçao que
lhe seja própria. Competência da Justiça Federal - estrito sensu. [...] (CC 7030, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
2/2/1996, DJ 31-5-1996)
Habeas Corpus. Competência. Civis denunciados por crimes de resistência e desacato. Código Penal Militar, arts. 177 e 299. A polícia naval é
atividade que pode ser desempenhada, igualmente, por servidores civis ou militares do Ministério da Marinha, de acordo com o parágrafo único
do art. 269 do Regulamento para o Tráfego Marítimo (Decreto n. 87.648, de 24/9/1982).
Crime militar e competência da Justiça Militar, "ut" art. 124, da Constituiçao de 1988. Relevante, na espécie, e o objeto do crime e não mais a
qualidade do sujeito ativo. Compreensao do art. 142, da Constituiçao de 1988. Sendo o policiamento naval atribuiçao, não obstante privativa da
Marinha de Guerra, de caráter subsidiário, por força de lei, não é possível, por sua índole, caracterizar essa atividade como função de natureza
militar, podendo seu exercício ser cometido, também, a servidores nao militares da Marinha de Guerra. A atividade de policiamento, em princípio,
se enquadra no âmbito da segurança pública. Esta, de acordo com o art. 144, da Constituição de 1988, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos policiais federais e estaduais, estes últimos, civis ou militares.
Não se compreende, por igual, o policiamento naval na última parte da letra d, do inciso III, do art. 9., do Código Penal Militar, pois o serviço de
vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, aí previsto, de caráter nitidamente policial, pressupõe
desempenho específico, legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinaçao legal superior. Habeas Corpus deferido, para
anular o processo a que respondem os pacientes, desde a denúncia inclusive, por incompetência da Justiça Militar, devendo os autos ser
remetidos a Justiça Federal de Primeira Instância, no Pará, competente, ut art. 109, IV, da Constituiçao, por se tratar de infrações em detrimento
de serviço da União, estendendo-se a decisao ao denunciado nao impetrante. (HC 68928, Relator(a): Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em
5/11/1991, DJ 19-12-1991)
Desse modo, a competência da Justiça Militar decorre da especial proteção que se empresta à Instituição Militar. Necessário, assim, que o fato
criminoso coloque ao menos em perigo esse bem jurídico.
Em suma, o art. 9°, II, do CPM, com a redaçao dada pela Lei 13.491/2017, ao incluir na competência da Justiça Militar os crimes "previstos na
legislaçao penal" tão somente porque praticados por militares em situação de atividade contra civil, está na contramão da disciplina
constitucional e da jurisprudência que se desenvolveu a respeito do tema, impondo-se, assim, que se declare, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da Lei n. 13.491/2017, afastando a competência da Justiça Militar e reconhecendo a competência da Justiça Comum
Estadual para processar e julgar o presente feito.
02.PROMOÇAO DE ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇAO DA PRETENSAO PUNITIVA.
Ocorre que, no caso em tela, o arquivamento e´ medida que se impo˜e, em raza˜o da prescriça˜o da pretensã˜o punitiva.
Registre-se, de início, que a suposta conduta criminosa investigada - crime de abuso de autoridade, tipificada no art. 32, alí´neas "b" e "i", da Lei
n° 4.898/95, vigente a` é´poca dos fatos - ocorreu na data de 30/01/2018.
Por sua vez, o art. 6º, § 3º, alínea b, da Lei 4.898/95 prevê pena de detenção por 10 (dez) dias a 06 (seis) meses para o referido crime. Logo, o
prazo prescricional emerge em 03 (três) anos, a teor do art. 109, inc. VI, do CP, tempo este que ja´ transcorreu desde a consumaça˜o do crime no
dia 30 de janeiro de 2018, devendo-se destacar, ainda, que não se verificou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.
Assim, considerando que ja´ decorreram mais de 03 (trêss) anos desde a data dos fatos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva, com consequente arquivamento dos presentes autos.
Dessa, forma o Ministe´rio Pu´blico, com base no art. 107, inc. IV, do CP, pugna pelo reconhecimento da prescriçao da pretensão punitiva
estatal, com a conseqüente declaração de extinção da punibilidade e o arquivamento feito.
Sao Raimundo Nonato, Piauí, 15 de fevereiro de 2021.
LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO
Promotor de Justiça

4.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI16587
CORREIÇÃO INTERNA
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Considerando as disposições do art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01 de 13 de janeiro de 2017 c/c art; 4º, caput do Ato nº 01/2021 CGMP-PI, bem como o volume de procedimentos internos e feitos judiciais ainda pedentes de análise, o Ministério Público do Estado do Piauí,
por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, no uso de suas atribuições previstas nos arts. 127, caput e 129, II da CFRB/88, prorroga
a presente Correição Interna até o dia 15 de abril de 2021.
Esperantina, 05 de abril de 2021.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Titular da 01 Promotoria de Justiça de Esperantina

4.18. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16588
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12/2021
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor CARLOS EDUARDO SOARES DE
MACEDO, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do
procedimento judicial 0830698-48.2020.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime tipificado no art. art. 155, §4º, IV do
CPB(FURTO QUALIFICADO).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
cinco dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 06 de abril de 2021.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13/2021
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar a senhora TAMIRES RAFAELA DE HOLANDA
CARDOSO, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do
procedimento judicial 0005425-03.2020.8.18.0140, em que a senhora incorre na prática do crime tipificado no art. 180 do
CPB(receptação) e art. 12 da lei 10.826/03(posse ilegal de arma de fogo e munição).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
cinco dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 06 de abril de 2021.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14/2021
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor CÍCERO VALDIVINO DOS SANTOS NETO,
para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial
0001589-22.2020.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime tipificado no art. 180 do CPB(receptação).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
cinco dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 06 de abril de 2021.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

4.19. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16589
Portaria nº 14/2021 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 10/2021 - 27ª PJ/MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 27ª Promotoria de Justiça, Dr. Antônio de
Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV);
5) que, no termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e procedimentos
de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil, excetuadas as fundações
integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou destinação de patrimônio, e
nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, através do correio eletrônico do Núcleo das Promotorias de Justiças Cíveis de Teresina-PI, chegou a esta Promotoria de Justiça
requerimento de análise de constituição da FUNDAÇÃO VOZES DA PAZ.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 10/2021-27ª PJ/MPPI (SIMP nº 000011-339/2021), visando à apreciação do
requerimento de criação da Fundação Vozes da Paz, determinando, desde logo, que:
a) sejam notificados os pretensos instituidores para apresentar as certidões imobiliárias dos lotes 49, 50, 71, 74 e 75, situados no Loteamento
Balneário Alegria, Rua 01, Comunidade Torrões, Zona Rural, nesta capital, bem como informar os nomes e a qualificação dos empregados,
inclusive número de registro profissional: assistente social, contador, profissional de saúde e técnico em educação; além da relação de bens
móveis mínimos para o funcionamento da entidade;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI;
d) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 06 de abril de 2021.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.20. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16590
PORTARIA Nº 10/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021
OBJETO: Apurar a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.402 de 06 de outubro de 2020 que instituiu o Dirceu Mendes Arcoverde - Colégio
Militar do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, aqui representado pela
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Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos
I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, 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 que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a garantia do direito à educação, a cargo do Estado Brasileiro, obedece ao princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, sob o qual todos os agentes públicos são obrigados, prioritariamente, a pautar as suas ações (art. 1º, caput, CF);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 7.402 de 06 de outubro de 2020 dispôs sobre a criação do Colégio Militar da Polícia Militar do Piauí CMPM PI - Governador Dirceu Mendes Arcoverde;
CONSIDERANDO que, conforme o paragrafo único, do artigo 1º da Lei Estadual nº 7.402 de 06 de outubro de 2020, o Colégio Governador
Dirceu Mendes Arcoverde funciona em regime de convênio com a Secretária de Estado da Educação;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.402 de 06 de outubro de 2020, considerando os princípios
basilares da educação, tais como a pluralidade de ideias e a gestão democrática;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado para "acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições" e que "será instaurado
por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito
civil (art.9º) ".
R E S O L V E:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 08/2021, com fulcro no arts. 26, inciso I e 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e na
Resolução nº 174/2017 do CNMP, com o objetivo de apurar a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.402 de 06 de outubro de 2020 que
instituiu o Dirceu Mendes Arcoverde - Colégio Militar do Piauí, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de
acompanhamento, afixando-a cópia da portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
b) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
d) Expedição de Ofício à SEDUC requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, as seguintes informações: 1 - Se está havendo repasse de verba da
Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC) para manutenção do Colégio Militar Dirceu Mendes Arcoverde; 2 - Se os gestores da
escola militar são servidores da rede estadual de ensino; 3 - Se houve autorização do Conselho Estadual de Educação (CEE/PI) para o
funcionamento da escola militar; 4 - Se a escola militar está nos moldes do Programa Nacional das Escolas Cívico Militares, instituído pelo
Decreto Federal nº 10.004/19;
e) Expedição de Ofício ao Conselho Estadual de Educação requisitando informações sobre a posição do Conselho acerca da Lei Estadual nº
7.402, de 06 de outubro de 2020, que instituiu o Dirceu Mendes Arcoverde - Colégio Militar do Piauí, a luz dos princípios da gestão democrática
do ensino público e dos fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº
13.005/14);
f) Expedição de Ofício ao Colégio Militar da Polícia Militar do Piauí - Governador Dirceu Mendes Arcoverde -, requisitando as seguintes
informações: 1 - Se os gestores da escola militar são servidores da rede estadual de ensino; 2 - Se está havendo repasse de verba da Secretaria
de Estado da Educação do Piauí (SEDUC) para manutenção do Colégio Militar Dirceu Mendes Arcoverde;
g) Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério
Público;
CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 29 de março de 2021.
FLÁVIA GOMES CORDEIRO
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ
PORTARIA Nº 12/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
SIMP 000079-033/2020
OBJETO: Apurar suposta situação de absenteísmo escolar do aluno T. V. A. V. X. na E. M. João Emílio Falcão.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, aqui representado pela
Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais conferidas pelo atrigo 127, caput, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 54/2020 (SIMP 000079-033/2020), aberta para apurar suposta situação de absenteísmo escolar do aluno
T. V. A. V. X. na E. M. João Emílio Falcão;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no
âmbito do Ministério Público, a instauração da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 9º da Resolução nº 174/2017, estabelecendo procedimento administrativo a ser instaurado por
portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO a necessidade de continuar a apuração dos fatos narrados.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 54/2020 (SIMP nº 000079-033/2020) no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 10/2021, visando à
continuidade da apuração da situação de absenteísmo escolar do aluno T. V. A. V. X. na E. M. João Emílio Falcão, adotando, caso
necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, e determinando, desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação, registro e publicação no Diário da Justiça da presente Portaria;
2. Expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Educação de Teresina informando a instauração do presente Procedimento Administrativo e
requisitando informações, justificativas e providências acerca do caso, considerando que a genitora do aluno T. V. A. V. X. informou que o
estudante possui transtorno do déficit de atenção e apresenta dificuldades para acompanhar as aulas remotas, necessitando de
acompanhamento realizado por um profissional de educação.
3. Comunicação a Procuradoria Geral de Justiça e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação acerca da existência deste
procedimento;
4. Fixação do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente Procedimento Administrativo.
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Teresina, 05 de abril de 2021.
Flávia Gomes Cordeiro
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ de Teresina
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
Referente aos procedimentos:
Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP Nº 000045-033/2020)
Procedimento Administrativo nº 06/2020 (SIMP nº 000046-033/2020)
Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP nº 000016-033/2021)
Procedimento Administrativo nº 02/2020 - GRTPIAC-19 (SIMP nº 000003-424/2020)
Procedimento Administrativo nº 06/2020 - GRTPIAC-19 (SIMP nº 000007-407/2020)
1. DADOS GERAIS
IDENTIFICAÇÃO DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública Virtual convocada para discutir a prioridade da educação no contexto da pandemia:
aulas remotas e retomada das atividades escolares presenciais.

DATA/HORÁRIO

25/03/2021, 09:00h

LOCAL

Plataforma TEAMS

2. PARTICIPANTES
NOME

REPRESENTAÇÃO

FLÁVIA GOMES CORDEIRO

38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA / CAODEC

MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO

49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

MARIA JOSÉ MENDES NETA

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ELLEN GERA DE BRITO MOURA

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

VALTÉRIA ALVARENGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERESINA - SEMEC

ANA CECÍLIA NEIVA GONDIN

MÃE

ANENISIA COELHO DE ANDRADE

SOCIEDADE PIAUIENSE DE PEDIATRIA

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZÁRIA - SEMED

THIAGO PÁDUA
WALFRIDO SALMITO

COMITÊ DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS DE TERESINA - COE

ELIELSON MACIEL SANTANA

PROFESSOR

FERNANDA GOMES

CÂMARA DE VEREADORES DE TERESINA

CARLA FERNANDA NEVES DE SÁ

PSICÓLOGA /MÃE

GILSON SOARES DE ARAÚJO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI

CAROLLINE LEITE LIMA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI

JERLENE MARIA DE SOUSA BARBOSA

MÉDICA / MÃE

MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/PI

DANIEL LOPES DA SILVA LIMA

PROFESSOR

FRANCISCO SINÉSIO DA COSTA SOARES

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESINA SINDSERM

IZABELLY RAVENNA NOLÊTO

PEDAGOGA / MÃE

MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PIAUÍ - SINEPE/PI

FAUSTO AURELIANO MEIRA FERREIRA

PAI

GILDETE MILU DA SILVA SOUSA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CEE

LOYANA TERESA TEÓFILO LIMA SILVA

MÉDICA

PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO PIAUÍ SINTE-PI

MILENA MADEIRA GUEDES

MÉDICA / MÃE

ÉRICA GRAZIELA

UNDIME-PI

MARCELA CLARISSA DAMASCENO RANGEL DE
FARIAS

INSTITUTO DOM BARRETO - IDB

VIVIANE FERNANDES FARIA

INSTITUTO DOM BARRETO - IDB

ILARA MADEIRA

MOVIMENTO VOLTA ÀS AULAS

KÁSSIO GOMES

UNDIME-PI

ARIANE CARVALHO

MÉDICA
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3. PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A audiência pública teve por objetivo promover a discussão e saneamento, à luz dos aspectos jurídicos, técnicos e sanitários, no que se refere
à problemática em torno dos impactos educacionais ocasionados pela Pandemia instalada no mundo em decorrência da disseminação
desenfreada do Coronavírus (COVID-19) e, sobretudo discutir medidas atinentes à implementação de aulas remotas e à retomada gradual e
segura das atividades letivas presenciais nas redes de ensino.
4. DEBATES
Aberta a audiência, pela Drª. Flávia Gomes Cordeiro, foi feita explanação inicial sobre o objetivo da audiência pública e como se
desenvolveriam os trabalhos, alertando-se a todos que o direito de manifestação se concretizaria mediante inscrição realizada por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp. Ademais, informou que a audiência estava sendo gravada, cujo link foi registrado e disponibilizado aos
participantes:
-1ª parte:
https://mppimpbr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/viniciusmorais_mppi_mp_br/EX
0wwisOxcFLuAW_W2Hn_IAB6QO9k2C52M1EOCBGdILs9w?e=g6SZsX
- 2ª parte:
https://mppimpbr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/viniciusmorais_mppi_mp_br/Eb7
O8Op8b_dJqsKkUOKtdUMB4LXKSc6v6Mt3DYRIC6jzuA?e=hgeR9H
5. ENCAMINHAMENTOS
Ao final das discussões, foram feitos os encaminhamentos abaixo elencados:
5.1. Encaminhar, por e-mail, a Ata da Audiência Pública Virtual para todas as pessoas que participaram do ato, para conhecimento e adoção
de providências que entenderem cabíveis, prazo de 05 (cinco) dias após a lavratura;
5.2. Proceder à divulgação, nos termos da Resolução nº 82, de 29.02.2012, com modificações definidas pela Resolução nº 159/2017, de
14.02.2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), da redação final da ata da presente Audiência Pública,
encaminhando-se, por e-mail, à Exmª Srª Drª Procuradora Geral de Justiça, para conhecimento e ao setor responsável para publicação no
Diário Oficial Eletrônico do MPPI, no prazo de 05 (cinco) dias;
6. ENCERRAMENTO
Nada mais havendo, encerrou-se a Audiência Pública Virtual as 13:40 horas, assim como o presente termo que, lido e achado conforme, vai
assinado pela Promotora de Justiça proponente, adicionada da lista de presença, que passa a integrar a presente Ata de Audiência Pública, cujo
texto final será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, nos termos da Resolução nº 82, de 29.02.2012,
com as alterações promovidas pela Resolução nº 159/2017, de 14.02.2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Eu,
Flávia Gomes Cordeiro, Promotora de Justiça da 38ª Promotoria de Justiça em exercício, digitei a presente ata.
Teresina, 30 de março de 2021.
Flávia Gomes Cordeiro
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ de Teresina
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
TEMA: A PRIORIDADE DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA: AULAS REMOTAS E RETOMADA DAS ATIVIDADES
ESCOLARES PRESENCIAIS.
LISTA DE PRESENÇA
Nº

NOME

REPRESENTAÇÃO

01

MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO

49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

02

MARIA JOSÉ MENDES NETA

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

03

ELLEN GERA DE BRITO MOURA

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

04

VALTÉRIA ALVARENGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERESINA - SEMEC

05

ANA CECÍLIA NEIVA GONDIN

MÃE

06

ANENISIA COELHO DE ANDRADE

SOCIEDADE PIAUIENSE DE PEDIATRIA

07

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZÁRIA - SEMED

08

THIAGO PÁDUA

09

WALFRIDO SALMITO

COMITÊ DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS DE TERESINA - COE

10

ELIELSON MACIEL SANTANA

PROFESSOR

11

FERNANDA GOMES

CÂMARA DE VEREADORES DE TERESINA

12

CARLA FERNANDA NEVES DE SÁ

PSICÓLOGA /MÃE

13

GILSON SOARES DE ARAÚJO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI

14

CAROLLINE LEITE LIMA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI

15

JERLENE MARIA DE SOUSA BARBOSA

MÉDICA / MÃE

16

MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/PI

17

DANIEL LOPES DA SILVA LIMA

PROFESSOR

18

FRANCISCO SINÉSIO DA COSTA SOARES

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESINA SINDSERM

19

IZABELLY RAVENNA NOLÊTO

PEDAGOGA / MÃE

20

MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PIAUÍ - SINEPE/PI
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21

FAUSTO AURELIANO MEIRA FERREIRA

PAI

22

GILDETE MILU DA SILVA SOUSA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CEE

23

LOYANA TERESA TEÓFILO LIMA SILVA

MÉDICA

24

PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO
PIAUÍ - SINTE-PI

25

MILENA MADEIRA GUEDES

MÉDICA / MÃE

26

ÉRICA GRAZIELA

UNDIME-PI

27

MARCELA CLARISSA DAMASCENO RANGEL DE
FARIAS

INSTITUTO DOM BARRETO - IDB

28

VIVIANE FERNANDES FARIA

INSTITUTO DOM BARRETO - IDB

29

ILARA MADEIRA

MOVIMENTO VOLTA ÀS AULAS

30

KÁSSIO GOMES

UNDIME-PI

31

ARIANE CARVALHO

MÉDICA

32

JOSÉ DE JESUS DA S. NASCIMENTO ESAR

33

VIVIANE

34

AUXILIADORA

35

IRIS ELAINE

36

LEILANNE MICAELLE MENDES RAMOS ESAR

37

ANA REJANE

38

CAMILA RANGEL

39

PROFESSORA LOURDINHA

40

IVETE REGO

41

ELIANE DE AMORIM RODRIGUES (CONVIDADO)

42

MARIA JOSÉ

43

LUCIANA BARRADAS

44

EMILIANA

45

ANDRESSA KERLLEN

46

CONCEICAO DE MARIA ANDRA DE SILVA

47

THIAGO PARENTE

48

KATYENE

49

REJANE BORGES

50

MARCOS CARVALHO

51

VIVIANE HOLANDA

52

CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO

53

JOELMA ALVES PASSOS

54

ROSEMERE IMPERES LIRA

55

EUDÓXIA DIAS

56

MARCIBELLY FERNANDES DA SILVA

57

LUCIANA

58

EVA RODRIGUES LOPES BARROS

59

LÍVIA

60

KAROLINNY

61

CHRISTIANNE MIRANDA

62

ELIANE

63

LUCIANE FORMIGA

64

DANIELA FRANCATTI

SEDUC

SEDUC

ASCOM/MPPI

SINDSERM TERESINA

CME/NAZÁRIA

DIVISA
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65

ELIZABETE

66

IR. JORGE DE PAULA

67

NAILENE BISCOLA

68

MARIA CLARA MORAIS

69

ROBERTA ANDREIA COELHO CABRAL

70

LORENA CABRAL

71

LIZ MARINA RODRIGUES CARIBE DA ROCHA

72

JORDANIA

73

JOSE ALVES F. JUNIOR

74

PALOMA SEKEFF

75

ANNA KLICIA TORRES DE SÁ URTIGA

76

MARIA VILMA

77

AUCIONIO MIRANDA

78

LAYS

79

PLINIIO DUMONT

80

RIDIS

81

ANTONIA REGIANE VIANA DE MORAES

82

TATIANA CHAVES

83

SIMONE ARAÚJO

84

JOSÉ BARROS

85

CÍCERO DE CARVALHO

86

KEYLA CARDOSO

87

JEREMIAS BEZERRA MOURA

88

DEBORA DE FATIMA MENDONCA SANTOS

89

VILMA

90

LENISE

91

HERBERT

92

ANTONIO JOSÉ

93

JULIANA JALES

94

ADRIANA FERRO

95

MARINALVA VIEIRA

96

TIAGO SOARES

97

JANE

98

MARCIA SANTANA

99

CAYRO MARQUES

10
0

EDNA QUARESMA

10
1

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DE SOUSA

10
2

ADA AUGUSTA

10
3

MARIA DO SOCORRO MEIRELES RODRIGUES

10
4

KAMILA DE SOUSA ARAUJO

10
5

IR. MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE
OLIVEIRA

10

JULIANA JALES

SEMED JERUMENHA

CME/THE

DIVISA

SEDUC
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6
10
7

LETÍCIA MOURA GUERRA ÁLVARES

10
8

LEIDA MARIA DE OLIVEIRA DINIZ

10
9

MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA LOPES

11
0

CELINA MENDES RAMOS

11
1

ANNA MARINA FARIA DE MELO

11
2

SABRINA

Teresina, 30 de março de 2021.
Flávia Gomes Cordeiro
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ de Teresina

4.21. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16591
PORTARIA N° 17/2021 Teresina, 06 de abril de 2021
SIMP: 000024-111/2021
O Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições, com fulcro na Constituição Federal, art. 127, I e
129; Na Lei Complementar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e ss; e na Lei Complementar
Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ nº 03/2018; Ato PGJ nº
666/2017;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível tem dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse
Social sob sua fiscalização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, por dever de ofício, chegou a esta Promotoria de Justiça Prestação de Contas da FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E
DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, referente ao ano de 2019.
CONSIDERANDO o interesse da referida Fundação em prestar contas perante este Órgão Ministerial.
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo SIMP n° 000024-111/2021, relativamente à entidade mencionada, com o fito de analisar a
prestação de contas, as condições atuais de seu funcionamento e seu patrimônio, a viabilidade de sua continuação e as eventuais
responsabilidades de eventual malversação do patrimônio social, bem como desrespeito às normas estatutárias, determinando, de início, as
seguintes providências:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita virtual da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2019.
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Nomeio para secretariar os presentes autos a servidora Roberta Passos Rocha.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
Portaria Nº 18/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 000023-111/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo Leão
Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
que foram requisitadas documentações para analisar as contas da FUNDAÇÃO CULTURAL ESCOLA DE DANÇA HELLY BATISTA,foi solicitado
deferimento de prazo.
9)Que foi aberto o procedimento 000029-111/2019, a fim de analisar a situação das fundações inaptas.
10) que foi aberto este procedimento, para analisar as documentações para análise da prestação de contas da FUNDAÇÃO CULTURAL
ESCOLA DE DANÇA HELLY BATISTA, anos 2010 a 2019
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000023-111/2021, com o objetivo de analisar as contas da FUNDAÇÃO CULTURAL
ESCOLA DE DANÇA HELLY BATISTA .
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Desde logo, que:
seja oficiado ao representante da entidade, deferindo prazo de 10 dias úteis para entrega da documentação para análise da prestação de contas;
após entrega dos documentos, seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita
técnica da assistência social no endereço da Fundação em comento;
c) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente aos anos de 2010 a 2019;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 06 de abril de 2021.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça

4.22. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16593
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 001154-361/2020
INTERESSADO(A): MARIA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da idosa MARIA, sem qualificação nos autos,
a qual, segundo comu- nicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de Michele Leal, via e-mail, estaria em
situação de risco e abandono, havendo omissão da família, sendo ela deficiente mental e acompanhada pelo CAPS, com comportamento
agressivo. Informa que o esposo da idosa, de nome Raimundo, a colocaria para viver em condições de extrema po- breza, estando Raimundo
desaparecido desde o dia 27 de abril de 2020, quando o casal saiu da sua residência para ir a um banco sacar benefícios assistenciais. Continua
dizendo que Raimundo detém a curatela da mulher e da filha (esta reside com a tia paterna na cidade de Santana do Piauí), tendo saído de sua
casa com todos os documentos e cartões dele, da esposa e da filha, passando, assim, a não exercer o encargo em relação às curateladas.
Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a idosa está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo, inclusive aplicação de medida protetiva urgente e busca de pessoa apta a
exercer sua curatela e representá-la nos atos da vida civil.
Instaurado em 18/05/2020, o feito seguiu sua marcha e, adotadas as diligên- cias necessárias e realizados os encaminhamentos legais devidos,
sobreveio a informação, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Picos, de que Maria LUZINETE
GOMES reside, atualmente, com suas filhas no Estado de São Paulo, cessando a eventual situação de risco e abandono noticiada, enfrentada
pela idosa.
Nesse contexto, não há justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos causados aos
interesses de pessoa idosa.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Cientifique-se a noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias (art. 4º, § 1º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 22 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304
BARBOSA:55274706304 Dados: 2021.02.22 15:51:22 -03'00'
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
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