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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA
16 DE ABRIL DE 2021, ÀS 15:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.16779
PAUTA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, ÀS
15:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 PROCESSO COM PEDIDO DE VISTAS
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000003-226/2021). Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público Do Piauí. Assunto: Pedido de Consulta acerca da Resolução n° 02/2018. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales Voto-vista:
Presidente do Conselho Superior, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura.
2.2. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
2.2.1 Inquérito Civil (SIMP nº 000034-342/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto:
Fiscalizar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em Floresta do Piauí - PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil (SIMP nº 000252-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar a
ausência de estoque dos medicamentos da RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais para dispensação via SUS à população
de Bela Vista do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000400-237/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar a
prestação de contas da Câmara Municipal de Conceição do Canindé - PI, exercício de 2010, referente ao pagamento de encargos moratórios.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 Inquérito Civil nº 32/2018 (SIMP Nº 000540-206/2018). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí - PI. Assunto: Apurar a
contratação pelo Município de Uruçuí - PI de empresa de locação de veículos para a realização de transporte escolar no ano de 2017. Promotor
de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.5 Inquérito Civil Nº 119/2018 (SIMP nº 000479-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI.
Assunto: Apurar a carência estrutural do Conselho Tutelar de Capitão Gervásio Oliveira - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.6 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000054-172/2020). Processo Físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI.
Assunto: Acompanhar a realização do evento denominado "BLOCO CAPOTE DA MADRUGADA 2020", ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2020,
na Av. Dom Severino, nesta Capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira De Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.7 Inquérito Civil nº 12/2018 (SIMP Nº 000168-292/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto:
Apurar irregularidades referentes à prestação de contas do Município de Padre Marcos - PI, exercício de 2007. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil (SIMP nº 000109-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar
notícia de acumulação indevida de cargos por servidores do Município de Ribeira do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.9 Inquérito Civil nº 007/2019 (SIMP Nº 000206-085/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente - PI. Assunto:
Averiguar o exercício da docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e médio das escolas do município de
Cristalândia do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.10 Inquérito Civil (SIMP nº 000399-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Apurar notícia de
possível acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. Clayson Amaral Rodrigues, no ano de 2013, no âmbito do Município de Batalha - PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.11 Inquérito Civil Nº 16/2018 (SIMP nº 000666-229/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio - PI.
Assunto: Acompanhar o cumprimento do calendário escolar de Matias Olímpio - PI, do ano de 2018. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Carlos Rogério Beserra Da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.12 Inquérito Civil nº 067/2014 (SIMP nº 000111-063/2014). Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI.
Assunto: Apurar possível contratação irregular de servidores, sem prévia aprovação em concurso público, pelo Município de Campo Maior - PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.13 Inquérito Civil nº 35/2020 (SIMP nº 000008-174/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto:
Investigar a ocorrência de irregularidades e a falta de transparência na convocação dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado
para cadastro de reserva, Edital nº 051/2017, ofertado pela Secretaria de Educação do Estado - Seduc/PI. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.14 PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (SIMP nº 000414-046/2019). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI. Assunto: Apurar os supostos ilícitos tributários praticados pela empresa DISTRIBUIDORA SUELLEN, previstos no art. 1°, incisos I e
II, da Lei nº 8.137/90. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.15 NOTÍCIA DE FATO (SIMP nº 000781-083/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente - PI. Assunto: Apurar
notícia de que o Município de Cristalândia do Piauí - PI não tem honrado com os pagamentos correspondentes aos serviços prestados pela
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A. Recurso. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.16 Procedimento Administrativo (SIMP nº 000054-111/2020). Processo eletrônico. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI.
Assunto: Constituir legalmente a FUNDAÇÃO ESPORTIVA FALCÃO. Recurso. Promotor de Justiça: Antônio De Moura Júnior. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.17 Inquérito Civil nº 88/2018 (SIMP Nº 000128-088/2015). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto:
Averiguar a prestação de contas do Hospital Regional Justino Luz, em Picos - PI, referente ao exercício de 2009. Solicitação de informações.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.18 Inquérito Civil nº 21/2018 (SIMP nº 000237-088/2015). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto:
Investigar possíveis irregularidades na prestação de contas das gestoras do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Geminiano PI, no exercício financeiro de 2009. Solicitação de informações. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.19 Inquérito Civil (SIMP Nº 000361-261/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Averiguar a
ocorrência de supostas irregularidades na rede municipal de ensino de Monsenhor Hipólito - PI. Solicitação de informações. Promotora de
Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
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2.2.20 Inquérito Civil nº 09/2015 (SIMP nº 000028-025/2015). Processo eletrônico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar suposto superfaturamento na pavimentação asfáltica da Rodovia PI-236 (contorno rodoviário do município de Regeneração - PI).
Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Janaína Rose Ribeiro Aguiar. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.21 Inquérito Civil Nº 005/2014 (SIMP nº 000054-161/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades relacionadas ao meio ambiente e à drenagem de água na obra de construção do Rodoanel, localizado
no Município de Esperantina - PI, entre a PI-117 e PI-214. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.22 Inquérito Civil (SIMP nº 000175-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Averiguar
supostos benefícios concedidos ao vereador Miguel Pereira pelo gestor de Santa Cruz do Piauí - PI, no ano de 2018. Prorrogação de Prazo.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.23 Inquérito Civil (SIMP nº 000177-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Averiguar
supostos benefícios concedidos ao vereador Altamir Galdino dos Santos pelo gestor de Santa Cruz do Piauí - PI, Sr. Francisco Barroso.
Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.24 Inquérito Civil (SIMP nº 000122-081/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no pagamento de subsídios, em decorrência de faltas dos vereadores nas sessões legislativas da Câmara Municipal de
Bom Jesus - PI, nos anos de 2013 e 2014. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.25 Inquérito Civil (SIMP nº 000040-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Apurar
suposto débito do Município de Redenção do Gurgueia - PI com a AGESPISA, no valor de R$ 33.182,27 (trinta e três mil e cento e oitenta e dois
reais e vinte e sete centavos). Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.3.1 Inquérito Civil (SIMP Nº 001131-229/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto:
Acompanhar a regularidade da casa de evento Marina Holls, no município de São João do Arraial-PI. Promotor de Justiça: Carlos Rogério
Beserra da Silva. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Inquérito Civil (SIMP N° 000741-179/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: Apurar a
regularidade do Portal da Transparência do município de Jaicós-PI. Promotora de Justiça: Karina Araruna Xavier. Promoção de Arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000272-255/2017). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: Verificar a
adequação do Conselho Municipal de Saúde de Agricolândia - PI à Lei nº 8.142/90 e às disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de
2012, do Conselho Nacional de Saúde. Promotora de Justiça: Everângela Araújo Barros Parente. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Inquérito Civil (SIMP N° 000426-164/2017). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Apurar notícia de
problema no fornecimento de água na localidade Saco, zona rural do município de Batalha-PI. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes.
Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.5 Inquérito Civil (SIMP N° 000070-197/2020). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: Apurar a
organização de possíveis eventos no Carnaval de 2020 em Luís Correia-PI. Promotor de Justiça: Galeno Aristóteles Coelho Sá. Promoção de
Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.6 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000022-140/2020). Processo Físico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto:
Acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypt" exigidas no
Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2° da Portaria SVS MS 29/2006) no âmbito do município de Cabeceiras do Piauí, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização. Promotor De Justiça: Glécio Paulino Setúbal
da Cunha e Silva. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Inquérito Civil (SIMP N° 000079-210/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Avelino Lopes-PI. Assunto: Apurar suposta recusa da
Secretaria de Educação do município de Curimatá-PI em fornecer transporte escolar para alunos das localidades rurais São Raimundo e Malhada
do Meio. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.8 Inquérito Civil (SIMP N° 000369-234/2019). Processo Físico. ORIGEM: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. ASSUNTO: Apurar a
conduta do gestor em encerrar as atividades da Unidade Escolar Lúcia Maria, na Localidade Santa Clara, Canto do Buriti/PI. PROMOTORA DE
JUSTIÇA: José William Pereira Luz. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.9 Inquérito Civil (SIMP N° 001617-019/2019). Processo Eletrônico. Origem: 34ª Promotoria Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar denúncia
acerca de exercício irregular da profissão de advogado. Promotor De Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Promoção de Arquivamento. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Inquérito Civil (SIMP N° 000262-210/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: Apurar teor da
Representação encaminhada pela Sra. Acélia Alves Amorim, acerca de possível ato de improbidade administrativa em face do ex-Presidente da
Câmara Municipal de Morro Cabeça no Tempo-PI, por ausência de prestações de contas do mês de dezembro de 2018, junto ao TCE/PI.
Promotor De Justiça: Luciano Lopes Sales. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil (SIMP N°000187-292/2019). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Padre Marcos - Piauí. Assunto: Apurar
irregularidades referentes à prestação de contas do Município de Padre Marcos-PI do exercício de2011.Promotora De Justiça: Karine Araruna
Xavier. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.12 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP N° 000538-181/2019). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Pedro IIPiauí. Assunto: Apurar ocorrências de possíveis infrações penais cometidas por Francisco Antônio de Sousa Silva em desfavor de Francisco
Joceano Ferreira da Silva e vice-versa, fatos ocorridos na Localidade Cachoeirinha, zona rural de Domingos Mourão-PI. Promotora De Justiça:
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.13 Inquérito Civil (SIMP N° 000176-237/2019). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
suposta inobservância aos normativos do TJ/PI, podendo caracterizar ato de improbidade administrativa por parte da ex-interina. Promotora De
Justiça: Emmanuele Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil (SIMP N° 000129-174/2017). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Apurar
notícia de diversas irregularidades praticadas pelo gestor municipal de São João da Fronteira. Promotor De Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha.
Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.15 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000271-361/2020). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto:
Apurar atraso salarial (dezembro/ 2019) dos servidores terceirizados do Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos pela empresa TRANSLOC
Terceirização, Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI. Promotora De Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Promoção de Arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.16Inquérito Civil (SIMP Nº 000237-276/2017).Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, relatadas no Processo TC-E 018349/12, oriundo
do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (Prestação de Contas do ano de 2010). Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas
Rodrigues Belo. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.17 Inquérito Civil (SIMP Nº 000243-063/2014). Processo Físico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Apurar possível
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ato de improbidade administrativa, perpetrado por Raimundo Martins Sampaio, ex-prefeito de Sigefredo Pacheco-PI, queconsiste no pagamento
de serviços de transporte escolar sem prévio procedimento licitatório no exercício orçamentário e financeiro de 2011. Promotor De Justiça:
Cezário de Souza Cavalcante Neto. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.18 Inquérito Civil (SIMP N° 000327-019/2014). Processo Físico. Origem: 44° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar
irregularidades no âmbito da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí (SEJUS-PI) - práticas de condutas vedadas no artigo 73 da Lei nº 9.504/97
por Ana Paula Mendes de Araújo, Secretária de Justiça à época dos fatos, e José Ribamar Noleto de Santana, seu esposo à época. Promotor De
Justiça: Fernando Ferreira Santos. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.19 Inquérito Civil (SIMP N° 000147-237/2018). Processo Eletrônico. ORIGEM: 1° Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. ASSUNTO:
Apurar supostas irregularidades na concessão e pagamento de diárias pela Câmara Municipal de Simplício Mendes. Promotora De Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.20 Inquérito Civil (SIMP Nº 000076-081/2017). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria De Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: Apurar
suposta violação à regra do concurso público, com o excessivo número de prestadores de serviços e de cargos comissionados pelo Município de
Bom Jesus-PI durante a Gestão 2013-2016. Promotor De Justiça: Maurício Gomes de Souza. Prorrogação de Prazo. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.21 Inquérito Civil (SIMP Nº 000032-242/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria De Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: Apuração de
possíveis irregularidades na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em Redenção do Gurguéia-PI. Promotor De Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Prorrogação de Prazo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.22 Inquérito Civil (SIMP Nº 000023-022/2015). Processo Físico. Origem: 48° Promotoria De Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar supostos
atos de improbidade administrativa no âmbito da Polícia Civil do Piauí no tocante à prestação de serviços e adequação de infraestrutura.
Promotora De Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Prorrogação de Prazo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.4 RELATORA: DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
2.4.1 Procedimento Preparatório nº 05/2020 (SIMP nº 000088-284/2020). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes.
Assunto: Fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas/shows no período de carnaval na pendência de
quitação parcial ou integral dos salários dos servidores públicos municipais. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Francineide
de Sousa Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.2 Inquérito Civil nº 116/2018 (SIMP nº 000017-258/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Investigar
possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Lourival Barros Rocha, ex-Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais e atual Vereador do
Município de São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
2.4.3 Inquérito Civil (SIMP nº 000149-172/2017). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
ocorrência de desmatamento para a instalação do Parque Meus Filhos, localizado na Av. Raul Lopes, zona leste de Teresina. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.4 Inquérito Civil nº 35/2010 (SIMP nº 000040-199/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: Apurar possível
ato de improbidade administrativa e prática de crime previsto no art. 171, §2º, VI, do Código Penal. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.5 Procedimento Preparatório (SIMP nº 002509-100/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Apurar
irregularidades em uma Escola Pública Municipal de Floriano. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado
Leão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.6 Inquérito Civil (SIMP nº 000121-172/2018). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
ocorrência de descarte irregular de resíduos líquidos e sólidos, em decorrência das atividades do empreendimento SERV COZINHA. Promoção
de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.7 Inquérito Civil nº 05/2019 (SIMP nº 000243-234/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: Apurar
se há ilegalidade no acúmulo de carga horária acima do permitido, por professores no Município de Canto do Buriti. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. José William Pereira Luz. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.8 Inquérito Civil nº 42/2019 (SIMP nº 000672-182/2019). Processo físico. Origem: 2ª
Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Apurar as condições de funcionamento do abatedouro de porcos localizado na comunidade Nazaré,
na zona rural de Lagoa de São Francisco. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra.
Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.9 Inquérito Civil nº 05/2017 (SIMP nº 000041-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Apurar supostos gastos excessivos com diárias no âmbito do Município de Redenção do Gurguéia no ano de 2012. Prorrogação de prazo.
Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.10 Inquérito Civil nº 07/2015 (SIMP nº 000067-081/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Apurar possíveis ilícitos e irregularidades na emissão de notas fiscais pela Câmara Municipal de Bom Jesus. Prorrogação de prazo. Promotor de
Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.11 Inquérito Civil nº 04/2012 (SIMP nº 000137-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Investigar a utilização de espaços públicos e o abuso de aparelhos sonoros por comerciantes no âmbito do Município de Bom Jesus, a eventual
prática de ato lesivo ao patrimônio público, bem como a eventual omissão do Poder Público na fiscalização que lhe compete. Prorrogação de
prazo. Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.12 Inquérito Civil nº 05/2016 (SIMP nº 000181-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Investigar e apurar a alegação de débitos com a concessionária de energia elétrica ELETROBRAS. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça:
Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.13 Inquérito Civil nº 15/2014 (SIMP nº 000238-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Apurar o provimento de cargos
sem a respectiva criação em lei e sem a submissão dos servidores a prévio concurso público. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr.
Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.14 Inquérito Civil nº 05/2017 (SIMP nº 000007-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Acompanhar o acesso de paciente ao procedimento de reconstrução microcirúrgica, através do TFD. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça:
Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.15 Inquérito Civil nº 10/2020 (SIMP nº 000479-274/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Manoel Emídio. Assunto: Apurar
se o Município de Eliseu Martins está pagando, em dia, os salários e verbas indenizatórias dos servidores públicos. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Régis de Moraes Marinho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.5 RELATOR: DR. HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA
2.5.1 Inquérito Civil (SIMP Nº 000183-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus -PI. Assunto: Apurar e
investigar alegação de falta de repasse de banco de dados da Secretaria de Educação e dos setores tributários e de finanças do Município,
atribuídos ao ex gestor municipal Alcindo Piauilino Benvindo Rosal. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.2 Inquérito Civil (SIMP Nº 000042-242/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus -PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades encontradas na contratação da empresa A&M do Lago LTDA-ME para aquisição de produtos alimentícios para a
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Secretaria de Saúde e merenda escolar pela gestão do ex-prefeito Delano Parente. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes
de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000068-081/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus -PI. Assunto: Apurar
suposta prática de ato de improbidade administrativa cometido em processo judicial de usucapião, que teve por objeto terras públicas.
Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.4 Inquérito Civil (SIMP: 000022-022/2015). Processo físico. Origem: 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar graves danos
na estrutura do Instituto Médico Legal de Teresina-PI. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relator:
Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.5 Inquérito Civil (SIMP Nº 000615-229/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: Apurar
possível ocorrência de nepotismos na estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio-PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Carlos Rogério Beserra da Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.6 Inquérito Civil (SIMP Nº 001811-361/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar suposta
utilização de bem público sem autorização legal pela empresa L. F. Santos. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline
Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000120-199/2017). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: Apurar acerca das
licenças necessárias para o funcionamento do posto de gasolina Francisco Vieira Pereira Combustíveis. Promoção de Arquivamento. Promotor
de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000107-033/2019). Processo físico. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar a ocupação
indevida da biblioteca da U.E Lourival Parente pela 19ª GRE. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.9 Inquérito Civil (SIMP Nº000105-088/2016). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Averiguar a
contratação do escritório de advocacia "Caldas Ribeiro, Santos & Castelo Branco Sociedade de Advogados", pelo município de Picos - PI, usando
a modalidade inexigibilidade de licitação. Solicitação de informações. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.10 Inquérito Civil (SIMP Nº 000194-088/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar eventuais
atos de improbidade administrativa praticado pelo ex-prefeito municipal de Germiniano/PI, Sr. Jânio Jader de Sousa Borges, no exercício
financeiro de 2013. Solicitação de informações. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira.
2.5.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000141-101/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio
administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no
município de Floriano/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira.
2.5.12 Inquérito Civil (SIMP Nº 000526-293/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: apurar
suposta acumulação ilícita de cargo público por Eronice da Costa Pereira. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro
Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.13 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000268-046/2019). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar supostos crimes contra a ordem tributária (LEI 8.137 - ARTS. 1º A 2º). Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de
Carvalho Fontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5.14 Inquérito Civil (SIMP Nº 000399-267/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: Investigar os
fatos relatados na representação formulada por Ana Lúcia de Sousa Carvalho, contra o então Vereador do município de Vera Mendes, Carlos
José da Silva, em que alega acúmulo de cargos de vereador e assessor jurídico do município de Patos-PI. Recurso contra a decisão de
arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Vieira Leite. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.6 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.6.1 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000297-022/2017. Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI Assunto: Apurar
suposta irregularidade quanto a construção de imóvel em relação à obstrução de calçada por blocos de cimento na conjunção da Rua Coelho de
Resende e Av. Frei Serafim, centro da cidade deTeresina/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.2 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000413-324/2019. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: Apurar
possível crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a infante J. M. da M. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Savio Eduardo
Nunes Carvalho. 2Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.3 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000048-107/2017. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI Assunto: Apurar as
condições das ambulâncias do Hospital Regional Deolindo Couto de Oeiras/PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Vando da Silva
Marques. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.4 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000230-088/2015. Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Apurar
operações bancárias atípicas, sugestivas de desvio de recursos públicos que podem configurar ato de improbidade administrativa no Município
de Dom Expedito Lopes/PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.6.5 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000702-081/2016. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI. Assunto:
Apurar possível prejuízo ao erário público, pelo descumprimento de sentença trabalhista homologatória de acordo oriunda da vara do trabalho de
Bom Jesus/PI. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Lenara Batista Carvalho Porto. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes
2.6.6 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000287-027/2017. Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar o
cumprimento das medidas corretivas, estabelecidas pela Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA, para adequação da
Farmácia Hospitalar da Maternidade Evangelina Rosa à legislação vigente e demais normas complementares. Prorrogação de prazo. Promotora
de Justiça: Claúdia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.7 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000004-231/2019. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI. Assunto: Apurar
as possíveis irregularidades existentes na prestação de contas de 2012, atinentes ao Município de Angical do Piauí/PI. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.8 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000004-027/2018. Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Investigar e
fomentar a publicidade, pelos hospitais públicos e privados da rede estadual, de informações concernentes ao cumprimento de requisitos
demonstrativos do controle de infecção hospitalar. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.9 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000048-109/2019. Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI. Assunto: Fiscalizar a
implementação das ações pelo Poder Público Municipal de OEIRAS/PI, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou
instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais
peçonhentos e venenosos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.10 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000015-107/2018. Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI. Assunto: Apurar as
irregularidades acerca do acondicionamento dos produtos alimentícios e da atuação deficiente do Conselho de Alimentação Escolar, proveniente
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do relatório da CGU n° 201701313. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.6.11 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000166-027/2019. Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
demora na realização de Procedimento Cirúrgico no Hospital Getúlio Vargas - HGV em razão da falta de material. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.12 Procedimento de Investigação Preliminar - SIMP nº 000479-212/2017. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras.
Assunto: Averiguar falta de iluminação pública no Bairro Cacimbinha, em Fronteiras/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine
Araruna Xavier. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.13 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000020-033/2018. Processo físico. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
suposta precariedade na estrutura física do prédio onde funciona o CMEI Imaculada Conceição, localizado no bairro Monte Castelo, em
Teresina/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.14Inquérito Civil Público - SIMP nº 000179-240/2017. Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio. Assunto:
Apurar possível nepotismo e nomeação irregular para cargo público no município de Assunção do Piauí/PI. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relator: Conselheiro Fernando Melo Ferro Gomes.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 SEI
3.1.1 PGA-SEI. 19.21.0704.0002952/2021-38. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 511/2021.099062/2019/SUPJCM-MPPI - arquivamento do Procedimento Administrativo nº 13/2019 (SIMP nº 000099-062/2019);
3.1.2 PGA-SEI. 19.21.0700.0002909/2021-95. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000016-088/2021 por meio da Portaria nº 19/2021;
3.1.3 PGA-SEI. 19.21.0623.0002972/2021-34. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II/PI. Assunto: Ofício nº 246/2021 GPJPII arquivamento do PA n° 36/2020 (SIMP 115-182/2020 e do PA nº 07/2019 (SIMP 148-182/2019);
3.1.4 PGA-SEI. 19.21.0700.0002995/2021-04. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000561-361/2019;
3.1.5 PGA-SEI. 19.21.0099.0002998/2021-14. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 522/2021.058-063/2019SUPJCM - MPPI - prorrogação do prazo do Procedimento Administrativo nº 59/2019 (SIMP 000058-063/2019) por mais um ano;
3.1.6 PGA-SEI. 19.21.0704.0002951/2021-65. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 521/2021.02-060/2021 SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000002-060/2021;
3.1.7 PGA-SEI. 19.21.0700.0003005/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000023-089/2019;
3.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0003008/2021-41. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 014/2021 (SIMP nº
000011-088/2020);
3.1.9 PGA-SEI. 19.21.0700.0003018/2021-62. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000021-361/2020;
3.1.10 PGA-SEI. 19.21.0700.0003017/2021-89. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração dos Procedimentos
Administrativos SIMP nº 000036-88/2020, 000038-88/2020 e 000151-088/2020 - 1ª PJ Picos; arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
nº 000306-262/2018 - 2ª PJ Picos e prorrogação do prazo, por mais 1 (um) ano, do Inquérito Civil 000062-088/2018 - 7ª PJ Picos;
3.1.11 PGA-SEI. 19.21.0700.0002997/2021-47. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO - 0067069 - SECUNIPJPICOS Instauração do ICP 16/2021 e SIMP 000022-361/2021;
3.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0003021/2021-78. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo, por mais 01 (um)
ano, do Procedimento Administrativo SIMP N. 000901-090/2019;
3.1.13 PGA-SEI. 19.21.0378.0001701/2021-02. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: conversão de PPIC em
Inquérito Civil nº 21/2019, SIMP nº 000018-096/2019;
3.1.14 PGA-SEI. 19.21.0378.0001702/2021-72. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: prorrogação de prazo
dos Inquéritos Civis nº 170/2018 (SIMP nº 000044-096/2018) e nº 25/2019 (SIMP nº 0000114-097/2019).
3.2. E-DOC
3.2.1 E-DOC Nº 07010088958202012. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Notícia de
Fato nº 35/2020 Memorando nº 139/2020, SIMP nº 000038-033/2020.
3.2.2 E-DOC Nº 07010088959202041. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº. 56/2020 - SIMP
nº 000177-107/2020, com o fito de apurar supostos atos de improbidade administrativa relativos aos pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal
de Oeiras a diversos prestadores de serviços, no exercício financeiro de 2015, sem a precedência de procedimento licitatório e de contratos
administrativos, conforme Portaria nº 83/2020.
3.2.3 E-DOC Nº 07010088960202075. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº. 58/2020 - SIMP
nº 000148-107/2020, com o fito de apurar supostas irregularidades relativas à limitação do abastecimento de água, no município de São Miguel
do Fidalgo/PI.
3.2.4 E-DOC Nº 07010088963202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Notícia de Fato n.º 28/2020
em Procedimento Administrativo nº 113/2020 (SIMP n.º 000141-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar as medidas a serem adotadas
pelos órgãos responsáveis para a conservação do imóvel tombado,localizado na Rua Dr. Resende, n.º 929, Centro, Piracuruca, por meio da
portaria n.º 182/2020.
3.2.5 E-DOC Nº 07010088968202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 68/2020 que
converte a Notícia de Fato nº 02/2020 em Inquérito Civil nº 39/2020 - SIMP n° 000002-161/2020.
3.2.6 E-DOC Nº 07010088969202086. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de RECOMENDAÇÃO
ADMINISTRATIVA 112/2020. (PA - 000036-101/2020).
3.2.7 E-DOC Nº07010088974202099. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 234/2019 - 3ªPJ de Piripiri (SIMP: 000247-076/2019).
3.2.8 E-DOC Nº 07010083250202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 09/2020, conforme Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017.
3.2.9 E-DOC Nº 07010088976202088. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 05/2015 (SIMP nº 000359-174/2016), o qual tem como assunto acompanhar situação da Sra. Maria de Fátima
Carvalho, conhecida como "Fátima Valero", ocasionando problemas aos vizinhos e apresentando comportamento agressivo.
3.2.10 E-DOC Nº 07010088978202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Recomendações expedidas
pela PJ de Itainópolis-PI: RECOMENDAÇÃO N. 45/2020 à Secretária de Saúde Itainópolis (SIMP 000171-267/2020); RECOMENDAÇÃO N.
45/2020 à Secretária de Saúde Vera Mendes (SIMP 000173-267/2020); RECOMENDAÇÃO N. 45/2020 à Secretária de Saúde Isaías Coelho
(SIMP 000174-267/2020).
3.2.11 E-DOC Nº 07010088979202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
procedimentos extrajudiciais da Promotoria de São Pedro do Piauí. SIMP Nº: 000057-255/2017 SIMP Nº: 000276-255/2019; SIMP Nº: 000958255/2017.
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3.2.12 E-DOC Nº 07010088980202046. Origem: Secretarias Unificadas das Promotorias de Justiça de Picos - PI. Assunto: comunicação de
ENCAMINHAMENTO DE PORTARIA DE Nº 24-2020 E RECOMENDAÇÃO DE Nº 33-2020 REFERENTE AO PROCEDIMENTO Nº 000208088/2020.
3.2.13 E-DOC Nº 07010088981202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n º 28/2020 (SIMP n.º 000185-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar o manuseio de
cadáveres com óbitos suspeitos ou confirmados por COVID-19 e o descarte dos respectivos tecidos humanos retirados.
3.2.14 E-DOC Nº 07010088982202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 17/2020 (SIMP 000727-150/2019), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI.
3.2.15 E-DOC Nº 07010088996202059. Origem: Secretaria Unificada Das Promotorias de Picos. Assunto: comunicação de Encaminhamento de
Portaria 08/2020 - 6ª PJ PICOS (SIMP nº 000639-361/2019).
3.2.16 E-DOC Nº 07010089002202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA- SIMP
000177-101/2020 PORTARIA Nº 137/2020.
3.2.17 E-DOC Nº 07010089004202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
referente à Notícia de Fato SIMP Nº 001669-100/2020.
3.2.18 E-DOC Nº 07010089006202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000155-101/2019( PA SIMP Nº 000155-101/2019).
3.2.19 E-DOC Nº 07010089007202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA
nº140/2020 - SIMP 000181-101/2020.
3.2.20 E-DOC Nº 07010089008202099. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA
nº147/2020 - SIMP 001892-100/2020
3.2.21 E-DOC Nº 07010089009202033. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação SIMP Nº 000171-101/2020.
3.2.22 E-DOC Nº 07010089010202068. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação REFERÊNCIA: NF Nº 001622-100/2020.
3.2.23 E-DOC Nº 07010089011202011. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS - 1ª PJ DE FLORIANO - Recomendação Administrativa nº 116/2020 - PA 000035101/2020;Recomendação Administrativa nº 117/2020 - PA 000036-101/2020;Recomendação Administrativa nº 118/2020 - PA 000037101/2020;Recomendação Administrativa nº 119/2020 - PA 000038-101/2020;Recomendação Administrativa nº 120/2020 - PA 000039-101/2020.
3.2.24 E-DOC Nº 07010089014202046. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório Nº24/2020 (SIMP Nº 000045-027/2019), instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar a falta de acesso a
medicamentos, atendimento médico especializado de qualidade aos pacientes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade - DTH.
3.2.25 E-DOC Nº 07010089015202091. Origem: Núcleos das Promotorias de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de Ciência de
prorrogação do prazo de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 39/2020 (SIMP 000183-107/2020).
3.2.26 E-DOC Nº 07010089016202035. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça CIveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Inquérito Civil nº 57/2020 (SIMP: 000169-107/2020), com o fito de apurar supostas irregularidades em contratações diretas firmadas pela
Prefeitura Municipal de Oeiras com pessoas que possuem grau de parentesco com o senhor José Raimundo de Sá Lopes, Prefeito de Oeiras,
conforme portaria nº 84/2020.
3.2.27 E-DOC Nº 07010089020202011. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 23/2020 em Procedimento Preparatório Nº 037/2020 (SIMP: 000048-027/2020), através da Portaria n° 0116/2020, instaurado a fim de
viabilizar consulta de urgência com gastroenterologista cirurgião, de que a paciente necessita.
3.2.28 E-DOC Nº 07010089025202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 05/2018 (000321-306/2018).
3.2.29 E-DOC Nº 07010089024202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamentos dos
Procedimentos Administrativos de Averiguação de Paternidade Extrajudicial abaixo listados, instaurados nesta Promotoria de Justiça:
Procedimento Administrativo nº 014/2019, registrado no SIMP nº 000934-284/2019; Procedimento Administrativo nº 011/2019, registrado no SIMP
nº 000816-284/2019; Procedimento Administrativo nº 013/2019, registrado no SIMP nº 000932-284/2019; Procedimento Administrativo nº
013/2018, registrado no SIMP nº 000397-284/2018; Procedimento Administrativo nº 012/2019, registrado no SIMP nº 000905-284/2019.
3.2.30 E-DOC Nº 07010089026202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Assunto:
comunicação de AJUIZAMENTO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ARQUIVAMENTO DE Inquérito Civil nº 009/2020 SIMP 000521310/2020.
3.2.31 E-DOC Nº 07010089027202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de AJUIZAMENTO DE
ACP E ARQUIVAMENTO DE Inquérito Civil nº 002/2020 SIMP 000020-310/2020 instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça relativo a
apuração Das péssimas condições de trafegabilidade na PI-141.
3.2.32 E-DOC Nº 07010089030202039. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Instauração de Inquérito Civil NF n. 004.2020.000001.088.2020.
3.2.33 E-DOC Nº 07010089032202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de AJUIZAMENTO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ARQUIVAMENTO DE Inquérito Civil nº 016/2020 SIMP 000550-310/2020.
3.2.34 E-DOC Nº 07010089055202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento de
autos digitalizados de Inquérito Civil nº 05/2020 para homologação de promoção de arquivamento. Ofício nº 677/2020 - 2ª PJ.SIMP nº 000310161/2019.
3.2.35 E-DOC Nº 07010089103202092. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Portaria PA 005/2020, que converte a Notícia de Fato SIMP n° 000371-081/2018 em Procedimento Administrativo.
3.2.36 E-DOC Nº 07010089102202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de
Encaminhamento Portaria PA 004.2020 SIMP n°000247.081.2019.
3.2.37 E-DOC Nº 07010089104202037. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DE PROCEDIMENTO- NF 001106-100/2020.
3.2.38 E-DOC Nº 07010089105202081. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo nº 000052-111/2020.
3.2.39 E-DOC Nº 07010089101202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DE PROCEDIMENTO NF- 001540-100/2020.
3.2.40 E-DOC Nº 07010089100202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DE PROCEDIMENTO NF-SIMP Nº 001707-100/2020.
3.2.41 E-DOC Nº 07010089099202062. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento IC Nº 022/2020 (SIMP n 000357-088/2019).
3.2.42 E-DOC Nº 07010088933202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de PRORROGAÇÃO
DE PRAZO NF- SIMP 001694-100/2020.
3.2.43 E-DOC Nº 07010089098202018 Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Notificação
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Recomendatória de nº 02/2020 e Portaria de nº 09/2020, exarado pelo Promotor de Justiça Dr. Maurício Verdejo G. Júnior, nos autos do
Procedimento Administrativo de SIMP nº 002011-361/2020.
3.2.44 E-DOC Nº 07010089057202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
arquivamento- PA nº 15/2020 (SIMP nº 000081-292/2020).
3.2.45 E-DOC Nº 07010089058202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia de
Fato n.º 06/2020 (SIMP Nº: 000856-255/2020) em Inquérito Civil Público n. 16/2020 para apurar e tomar providências sobre o uso indevido de
bens públicos pelo gestor de Agricolândia/PI, Sr. Walter Ribeiro.
3.2.46 E-DOC Nº 07010089060202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia de
Fato n.º 14/2020 (SIMP Nº: 001017-255/2020) em Inquérito Civil Público n. 15/2020 para tomar providências sobre peça de informação
encaminhada através do Ofício n.° 2660/19-GP (chancela 25341/2019), oriundo do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do
Piauí - TCE/PI, o qual trata de assunto pertinente ao objeto do processo TC/011353/2017.
3.2.47 E-DOC Nº 07010089062202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainopolis - PI. Assunto: comunicação de CONVERSÃO DA
NOTÍCIA DE FATO N. 20/2020 - SIMP N. 000346-267/2020 EM Procedimento Administrativo N. 29/2020.
3.2.48 E-DOC Nº 07010089063202089. Origem: Protocolo Geral. Assunto: comunicação de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 22/2020
(SIMP 035-027/2020) PARA APRECIAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELO CSMP (1 VOLUME).
3.2.49 E-DOC Nº 07010089066202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Converte a Notícia
de Fato n.º 15/2020 (SIMP Nº: 001045-255/2020) em Inquérito Civil Público n. 17/2020.
3.2.50 E-DOC Nº 07010089068202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 17/2020 (SIMP nº 000083-292/2020).
3.2.51 E-DOC Nº 07010089070202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do PA 000712-089/2018 - 2ª PJ Picos.
3.2.52 E-DOC Nº 07010089069202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí- PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo com emissão de Recomendação, registrado no SIMP sob nº 000569-184/2020.
3.2.53 E-DOC Nº 07010089072202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 18/2020 (SIMP nº 000084-292/2020) para fins de conhecimento.
3.2.54 E-DOC Nº 07010089076202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 16/2020 (SIMP nº 000082-292/2020) para fins de conhecimento.
3.2.55 E-DOC Nº 07010089079202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana - PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento de
Portaria de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (SIMP 000664-188/2019).
3.2.56 E-DOC Nº 07010089081202061. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO
PIAUÍ QUANTO AOS FUNCIONÁRIOS ATUANTES NO PROJOVEM. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. SIMP 000224088/2017.
3.2.57 E-DOC Nº 07010089082202013. Origem: Núcleo Promotoria de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de arquivamento
dos PAs 000175-089/2019 e 000294-088/2016.
3.2.58 E-DOC Nº 07010089083202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de prazo do PA 0010103-089/2018 -2ª PJ Picos.
3.2.59 E-DOC Nº 07010089084202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de Portaria
43/2020 e Recomendação 06/2020 referente ao SIMP 002058-361.2020.
3.2.60 E-DOC Nº 07010089085202049. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do ICP 000185-088/2019 - 1ª PJ Picos.
3.2.61 E-DOC Nº 07010089086202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio - PI. Assunto: comunicação de
ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000315-240/2020 instaurada para averiguar a regularidade dos alimentos prestados ao
menor L.A.S., por parte dos supostos genitores, senhores Antônio Iraelton Leandro Oliveira e José Reinaldo do Nascimento Sousa.
3.2.62 E-DOC Nº 07010089087202038. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento
de cópia da Portaria de Nº 51/2020 e Recomendação de nº 14/2020 extraídas dos autos do PA de Nº 002078-361/2020 de ordem do(a)
Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Antônio César Gonçalves Barbosa, da 3ª promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.63 E-DOC Nº 07010089089202027. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Despacho de
Arquivamento de PA (SIMP 000052-88/2015).
3.2.64 E-DOC Nº 07010089090202051.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de Conversão NF em PA
(SIMP 000179-292/2020).
3.2.65 E-DOC Nº 07010089092202041. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento
de cópia da Portaria de Nº 57/2020 e Recomendação de nº 19/2020 extraídas dos autos do PA SIMP Nº 002085-361/2020 de ordem do Promotor
de Justiça, Dr. Antônio César Gonçalves Barbosa, da 3ª promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.66 E-DOC Nº 07010089096202029. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Procedimento
Administrativo SIMP nº 000579-090/2017 7ª Promotoria de Justiça de Picos.
3.2.67 E-DOC Nº 07010089106202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo de Procedimento Preparatório de IC nº 000710-240/2019.
3.2.68 E-DOC Nº 07010089107202071. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação da NF N° 000176-101/2020.
3.2.69 E-DOC Nº 07010089108202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo de Procedimento Preparatório de IC (40-240/2018, 257-240/2017 e 657-240/2019).
3.2.70 E-DOC Nº 07010089112202083. Origem: Gabinete do Procurador Geral. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 005/2019 (SIMP nº 000234-058/2019).
3.2.71 E-DOC Nº 07010089155202069. Origem: 4° Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento do PA nº 93/2019 (SIMP: 000052-308/2019).
3.2.72 E-DOC Nº 07010089161202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA- SIMP
001670-100/2020 PORTARIA Nº 152/2020 para averiguar a possível violação aos direitos fundamentais da idosa JOANA MARIA DA
CONCEIÇÃO, bem como garantir que seja incluída na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência Social.
3.2.73 E-DOC Nº 07010089163202013. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de NF SIMP
(000500-325/2020; 000597-325/2020; 000587-325/2020; 000496-325/2020; 000497-325/2020).
3.2.74 E-DOC Nº 07010089164202051. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000478-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000478-237/2019, para fins de apurar denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Francisco de Assis do Piauí-PI.
3.2.75 E-DOC Nº 07010089166202049. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
procedimentos SIMP ( 000677-325/2020; 000692-325/2020; 000346-325/2020; 00030-283/2019).
3.2.76 E-DOC Nº 07010089169202082. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Simplicio Mendes - PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato em Procedimento Administrativo n° 000742-237/2019.
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3.2.77 E-DOC Nº 07010089170202015. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Simplicio Mendes - PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n° 000266-237/2020, para fins de Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Simplício Mendes/PI.
3.2.78 E-DOC Nº 07010089171202051. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento
de Despacho - SIMP: 000172-088/2019.
3.2.79 E-DOC Nº 07010089185202075. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 07/2020 (SIMP nº 000224-174/2014), o qual tem como assunto apurar notícia de recusa de transferência escolar
do adolescente D. da S. C. Da. M.
3.2.80 E-DOC Nº 07010089186202011. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 26/2020 (SIMP nº 000164-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar aquisições públicas
emergenciais de produtos e serviços de saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID19) no município de São José do Divino.
3.2.81 E-DOC Nº 07010089187202064. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 66/2020 (SIMP nº 000315-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar O REGULAR
FUNCIONAMENTO DO Conselho Tutelar do município e Piracuruca.
3.2.82 E-DOC Nº 07010088931202011. Origem: 12° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Nº 14/2019 (SIMP Nº 000017-027/2019), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda.
3.2.3 E-DOC Nº 07010088934202047. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 13/2020 - SIMP nº 000061-003/2019.
3.2.84 E-DOC Nº 07010088935202091. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
prorrogação do prazo para conclusão do Inquérito Civil Público nº 06/2018 (SIMP nº 000052-003/2018).
3.2.85 E-DOC Nº 07010088936202036. Origem: Secretaria-Geral do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
existência de Procedimento de Investigação Criminal nº 004/2020, SIMP 000639-308/2020.
3.2.86 E-DOC Nº 07010088938202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 15/2019 (000111-306/2019).
3.2.87 E-DOC Nº 07010088940202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 02/2018 (SIMP 000035-306/2018).
3.2.88 E-DOC Nº 07010088939202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n.º 24/2020 que tem como assunto apurar a situação de Luiz Francisco Barbosa Cavalcante, pessoa com deficiência.
3.2.89 E-DOC Nº 07010088946202071. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2019 (SIMP: 000121-174/2019), o qual tem como assunto acompanhar situação de vulnerabilidade da idosa
Maria Páscoa Alves da Silva.
3.2.90 E-DOC Nº 07010088947202016. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de
ENCAMINHAMENTO DE PORTARIA DE Nº 23-2020 E RECOMENDAÇÃO DE Nº 32-2020 REFERENTE AO PROCEDIMENTO Nº 000207088/2020.
3.2.91 E-DOC Nº 07010088953202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 13/2019 (SIMP Nº 000003-255/2019) em Inquérito Civil Público.
3.2.92 E-DOC Nº 07010088956202015 Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato SIMP nº 000017-216/2019 em Procedimento Investigatório Criminal (Res. nº 181/2017 do CNMP), visando a apurar a suposta prática de
crimes durante a gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, exercício 2009, pelo procurador de justiça AUGUSTO CÉZAR DE ANDRADE,
atualmente aposentado.
3.2.93 E-DOC Nº 07010088957202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 14/2019 (SIMP Nº 000389-255/2019) em Inquérito Civil Público.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 PGA-SEI. 4.1 19.21.0422.0000873/2021-67. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos - Seção de Estagiários. Assunto: Resultado Final
do 10º Processo Seletivo de Estágio de Nível Superior do Ministério Público do Estado do Piauí. (Art. 15, XVI da Resolução CSMP nº 03/2017 Regimento Interno).
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 15 DE ABRILDE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES16771
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0002264/2021-75
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO
BRANCO RIBEIRO, devido a seu deslocamento, no dia 05 de fevereiro de 2021, para realizar vistoria na PI-115 que liga Campo Maior ao
município de Alto Longá, via Coivaras-PI e apurar possíveis irregularidades na obra de construção do revestimento primário daquela rodovia,
conforme Portaria PGJ/PI Nº 264/2021.
Teresina-PI, 05 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0002642/2021-87
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO
BRANCO RIBEIRO, devido a seu deslocamento, no dia 15 de dezembro de 2020, ao município de Campo Maior-PI, a fim de realizar vistoria de
acompanhamento de obra de manutenção predial na sede das Promotorias de Justiça da referida cidade, conforme Portaria nº 2337/2020.
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Teresina-PI, 05 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0002653/2021-81
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO
BRANCO RIBEIRO, em decorrência do seu deslocamento às cidades de Campo Maior-PI, Piripiri-PI e União-PI, no dia 15 de janeiro de 2021, a
fim de acompanhar, fiscalizar e receber provisoriamente as obras de manutenção predial nas sedes das Promotorias de Justiça das referidas
cidades, conforme Portaria PGJ/PI Nº 085/2021.
Teresina-PI, 05 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0002662/2021-32
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO
BRANCO RIBEIRO, em decorrência do seu deslocamento à cidade de Campo Maior-PI, no dia 25 de janeiro de 2021, a fim de realizar vistoria
técnica na sede da Promotoria de Justiça da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI Nº 163/2021.
Teresina-PI, 05 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0002667/2021-91
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO
BRANCO RIBEIRO, devido a seu deslocamento, no dia 09 de março de 2021, aos municípios de José de Freitas, Barras, Batalha e Esperantina,
a fim de realizar serviços de vistoria e de acompanhamento de obras, conforme Portaria PGJ/PI Nº 536/2021.
Teresina-PI, 05 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ16772
PORTARIA PGJ/PI Nº 745/2021 - Republicação por incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR BRUNA BEZERRA NEVES, CPF: 061.735.103-16, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 746/2021
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 19.21.0142.0003492/2021-96,
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

21

10ª Promotoria de Justiça de Teresina

Carlos Eduardo Ramos da Silva*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 747/2021
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 09 a 18 de abril de 2021, 10 (dez) dias de licença à Promotora de Justiça EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, por motivo de doença em pessoa da família, conforme atestado
médico, nos termos do art. 105 da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como o Ato PGJ nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 09 de abril de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 749/2021
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 PLÍNIO
FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas
para o período de 03 de maio a 01 de junho 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 750/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR LUCAS MAURILIO OLIVEIRA MACHADO, CPF: 024.578.122-67, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à Promotoria de Justiça de Itainópolis.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 751/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO despacho exarado no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0419.0003558/2021-76,
RESOLVE
RELOTAR o servidor JOAO PAULO TEIXEIRA BRASIL, Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 377, junto ao GAECO, a partir da
presente data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 752/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO despacho exarado no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0013.0001007/2021-62,
RESOLVE
RELOTAR o servidor DANILO PRADO DE MELLO, matrícula nº 247, técnico ministerial, da Assessoria para Distribuição Processual de 1ª Grau
para Coordenadoria de Licitações e Contratos, a partir da presente data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 753/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 AFONSO
AROLDO FEITOSA ARAUJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 03 de maio a 01 de junho 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 754/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 da Procuradora de Justiça ZÉLIA
SARAIVA LIMA, titular da 19º Procuradoria de Justiça Recursal, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o período de 03 de
maio a 01 de junho 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 755/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 da Promotora de Justiça LUANA
AZEREDO ALVES, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e titular da 1º Promotoria de Justiça de Piracuruca, referentes ao 1º
período do exercício de 2021, previstas para o período de 19 de abril a 18 de maio de 2021, conforme Portaria n° 690/2021, ficando os 30 (trinta)
dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 757/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 AVELAR
MARINHO FORTES DO REGO, titular da 2º Promotoria de Justiça de Pedro II, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto no período de 01 a 30 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 758/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 da Promotora de Justiça LUÍSA
CYNOBELLINA DE ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício
de 2021, previstas para o período de 03 de maio a 01 de junho 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI16754
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 15/2021
SIMP 000071-177/2021
PORTARIA nº 37/2021
Vistos em Correição Ordinária Anual/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000071-177/2021, acerca da situação de risco que se encontra a idosa LAURA
DE SOUSA MARTINS (78 anos), residente neste Município de Valença do Piauí, segundo relatórios elaborados por profissionais habilitados do
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA local, tendo o CREAS permanecido inerte, em duas oportunidades quanto às solicitações ministeriais;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000071-177/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 15/2021, com o objetivo de apurar a
situação de risco que se encontra a idosa LAURA DE SOUSA MARTINS (78 anos), residente neste Munícipio de Valença do Piauí, no ano de
2021, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR e JOAQUIM FERREIRA DA
SILVA JUNIOR, para secretariarem este procedimento;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo editável em formato word à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e da Cidadania (CAODEC), para conhecimento;
A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
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Valença do Piauí/PI, 12 de abril de 2021.
(assinada 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 PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL (PP) nº 20/2021
SIMP 000291-177/2021
PORTARIA nº 36/2021
Vistos em Correição Ordinária Anual/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil (IC), poderá ser instaurado
procedimento preparatório (PP) para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º
dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que foi instaurada no âmbito dessa 2ª PJ de Valença do Piauí, a Notícia de Fato (NF) SIMP 000291-177/2021, a partir do o
Atendimento n° 68/2021 - CACOP/PI - Consulta nº: 11/2021, oriundo do CACOP, encaminhando a esse Órgão Ministerial o Ofício n° 423-2021GP do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com o Acórdão n° 1.787/2020, referente ao Processo nº 019.777/2019 sobre representação
contra o Hospital Regional Eustáquio Portela - Valença/PI;
CONSIDERANDO a ementa do Acórdão nº 1.787/2020, a saber:
REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DIPALIMP EM RAZÃO DE ILÍCITOS VERIFICADOS NO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA/VALENÇA DO PIAUÍ.
CONSIDERANDO que no referido acordão, foram pontuadas as seguintes irregularidades:
"No caso em exame, a materialidade do ilícito administrativo está demonstrada pelos pagamentos por produtos incompatíveis com as atividades
comerciais da empresa contratada e pelo pagamento a empresa por material de consumo em desacordo com o documento fiscal.
Verificou-se, nos autos, que a empresa representada já faturava e fornecia (irregularmente) produtos alimentícios ao Hospital Regional Eustáquio
Portela desde 21.12.2015 (pç. 02, págs. 13 a 23). Ademais, cabe ressaltar que a representada manteve-se inerte diante da solicitação da
Secretaria do Tribunal - DFAE para que apresentasse seus livros e documentos fiscais a fim de comprovar a entrada dessas mercadorias na
contabilidade durante o período de fornecimento e, com isso, atestar a capacidade operacional de fornecimento (saída) em termos de qualidade e
quantidade de tais produtos (Ofício n.º 3.308/2017 - DP, pç. 31).
Em relação a entrega de produtos divergentes com a descrição do documento fiscal, embora, de início essa ocorrência tenha causado prejuízo
financeiro a Administração Pública, o representado, ciente do ilícito administrativo, comprovou o ressarcimento ao erário.
A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada, já que o cotejo probatório aponta os representados como autores da prática de inidoneidade
perante a Administração Pública, uma vez que forneceu a esta produtos incompatíveis com suas atividades comerciais e a entrega de produtos
diferentes dos especificados na nota fiscal, que implicou em significativo prejuízo operacional e financeiro ao órgão."
CONSIDERANDO que, ainda de acordo com o Acórdão em comento, os Conselheiros do TCE, deliberaram, unânimes, pela aplicação de multa
de 100% (Cem por cento) do valor do dano causado ao erário, nos termos do art. 80 da Lei Estadual n.º 5.888/09 c/c o art. 206, § 2° do RI TCE PI
n.º 13/11, aos denunciados, Empresa Distribuidora de Produtos Alimentícios - DIPALIMP, e o Sócio Administrador Sr. José Arimatéia Carvalho
Júnior;
CONSIDERANDO que as referidas notícias, uma vez comprovadas, são graves, razão pela qual merecem averiguação ministerial;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL (PP) nº 20/2021, com o propósito de apurar as possíveis
irregularidades relatadas e abordadas minunciosamente na Prestação de Contas - Representação do Hospital Regional Eustáquio Portela,
exercício financeiro de 2016, Processo TC/019777/2019, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), nos termos da legislação
pertinente, notadamente aquelas apontadas no Acordão nº 1.787/2020, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO/AUTUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa, numerando-se e rubricando-se todas as suas
folhas, e REGISTRO dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, bem como no SIMP, conforme determina o art. 8º da Resolução nº
001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR e JOAQUIM FERREIRA DA
SILVA JUNIOR, para secretariarem este procedimento;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e controle social;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser, uma única vez, prorrogado pelo mesmo
período, sem prejuízo de posterior conversão em Inquérito Civil (IC), devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua
conclusão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo editável em formato word à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), tudo via e-mail institucional ou sistema informatizado próprio,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção
(CACOP), para conhecimento;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinada eletronicamente, via e-mail
institucional ou sistema informatizado próprio, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI).
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 12 de abril de 2021.
(assinada 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 ADMISTRATIVO (PA) nº 78/2020
PORTARIA Nº 34/2021
SIMP nº 000726-177/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, em consonância com o art. 127 da Carta Magna de 1988, a primazia do interesse público tem a indisponibilidade do bem
jurídico como sentido tradicional das funções do MP, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de Processo Civil de 2015 (NCPC) incorporaram mecanismos de
autocomposição de conflitos, cuja diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única de realização dos
direitos por meio da imposição estatal da sentença;
CONSIDERANDO que o NCPC trouxe ao ordenamento pátrio o princípio do estímulo da solução por autocomposição, que orienta toda a
atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos;
CONSIDERANDO que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que disciplina a aplicação das normas jurídicas brasileiras de
uma maneira geral, dispõe em seu art. 26:
Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de
expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública,
e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só
produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
§1º O compromisso referido no caput deste artigo:
(...)
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de
descumprimento;
CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n° 118, de 1° de dezembro de 2014, recomendou a
implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as
convenções processuais, o que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP n° 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política
Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO que a Resolução do CNMP n° 179, de 26 de julho de 2017, admitiu a possibilidade de compromisso de Termo de Ajustamento
de Conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta disciplinado na Resolução n. 179/2017 do CNMP objetiva a aplicação célere
e eficaz das sanções estabelecidas na Lei n. 8.429/1992, inclusive com a reparação do dano sofrido pelo erário, observados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de forma suficiente para prevenir e reprimir a prática dos atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) permite o acordo de leniência como negócio atípico em processo de improbidade
administrativa de pessoas jurídicas, e, em intersecção com a Lei de Improbidade Administrativa, forma um microssistema legal de combate a atos
lesivos ao patrimônio público, cuja convencionalidade passou a ser admitida pelo art. 36, §4°, da Lei n. 13.140/2015, como forma de resolução de
conflitos;
CONSIDERANDO que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe diversas mudanças visando o aprimoramento à persecução penal em
nosso País, ao tempo em que também promoveu alterações na Lei n. 8.429/92 (LIA), que disciplina os atos de improbidade administrativa, cujo
artigo 17, §§1º e §10-A, passou e começou, respectivamente, a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 17 (...)
§1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.
§10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo
não superior a 90 (noventa) dias.
CONSIDERANDO que o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) é um negócio jurídico, com submissão às regras do Código Civil, sujeitandose, porém, ao regime de direito público;
CONSIDERANDO que se pode dizer que o ANPC é uma modalidade/espécie de termo de ajustamento de conduta, que deve seguir, destarte, a
normatização do assunto em geral, salvo naquilo que houver incompatibilidade (Igor Pereira Pinheiro, em LEI ANTICRIME E ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO CÍVEL, aspectos teóricos e práticos, p. 13/14);
CONSIDERANDO o Direito Público do século XXI deve ser compreendido em novas bases, exigindo estratégias conciliatórias que não significam
dispor indevidamente do interesse público, porém, ao contrário, realizá-lo de modo mais efetivo e justo;
CONSIDERANDO o Acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n° 253-885-0/MG, de Relatoria da Ministra Ellen Grace, relativizando
o Princípio da indisponibilidade dos Bens Públicos, num contexto pós-positivista que tem o seguinte aresto:
Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o
administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos
em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução
adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. (GRIFOS NOSSOS).
CONSIDERANDO que, nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014,
pág. 1107), faz-se mister a aplicação de um juízo de proporcionalidade quando da prolação da sentença condenatória no campo da improbidade
administrativa, sendo que ele deve ser exigido também quando da realização de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público ou
ANPC, nos seguintes termos:
"A aplicação das sanções pressupõe, como adiantamos, a observância do princípio da proporcionalidade, exigindo-se correlação entre a natureza
da conduta de improbidade e a penalidade imposta ao autor. A aplicação do princípio é relevantíssima no caso de improbidade em virtude
de a lei apresentar tipos abertos, dando margem a interpretações abusivas. Desse modo, condutas de menor gravidade não são
suscetíveis de sanções mais severas do que exige a natureza da conduta. (GRIFOS NOSSOS)."
CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 001/2020 do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), segunda
a qual a celebração de ANPC é absolutamente permitida pela legislação vigente, sendo instrumento de significativa valia para a proteção do
patrimônio público (material e imaterial) e para o combate à corrupção no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, no dia 17 de agosto de 2020, o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI) reuniu-se
virtualmente para apreciação da proposta quanto à celebração de ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC's) nas hipóteses
configuradoras de improbidade administrativa, ocasião em que foi aprovada a Resolução CPJ/PI n. 04/2020;
CONSIDERANDO que as avenças reguladas pela Resolução CPJ/PI n. 04/2020 poderão ser celebradas, tanto na fase extrajudicial quanto na
fase judicial, com as pessoas físicas ou jurídicas, visando à aplicação célere e proporcional das respectivas sanções, em qualquer ato de
improbidade administrativa, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, de forma suficiente para prevenir e reprimir
a prática de atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, no dia 01 de dezembro de 2020, foi firmado ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC) entre o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV) e a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO
CUNHA DIAS, no qual a compromitente confessou a participação nos fatos descritos no bojo do processo nº 0800126-38.2019.8.18.0078, bem
como na Ação de Execução por Obrigação de Fazer e pagar multa cominatória fixada em acordo extrajudicial (TAC) perante a 2ª PJV, autuada
no PJE sob o nº 0800111-69.2019.8.18.0078, bem como assumiu o compromisso de cumprir algumas cláusulas, dentre elas algumas de
natureza pecuniária.
CONSIDERANDO que o referido acordo foi homologado por meio de sentença, datada do dia 26 de março de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do cumprimento das cláusulas do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC)
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firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV) e a Sra.
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado ao
acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim
como ao acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
RESOLVO:
CONVERTER o OBJETO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 02/2021, à luz da Resolução CNMP n. 174/2017, doravante com o
fim de acompanhar o cumprimento ou não, integral ou parcial, de todas as cláusulas do(s) Acordo(s) de Não Persecução Cível(eis)/ANPC('s),
homologado(s) em Juízo no dia 26/03/2021, na pendência da Ação Civil de Improbidade Administrativa (AIA) autuada sob o n° 080012638.2019.8.18.0078, bem como da Ação de Execução autuada sob o nº 0800111-69.2019.8.18.0078, DETERMINANDO-SE:
1 - A AUTUAÇÃO DO PRESENTE PA com o REGISTRO dos autos em livro próprio nesta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8° da
Resolução n° 001/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2 - A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA do feito;
3 - A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR e ANDRESSA MARIA FERREIRA DE
AGUIAR para secretariar este procedimento, como determina o art. 4°, V, da Resolução n° 23 do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP);
4 - O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
5 - O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público (CACOP), para conhecimento;
6 - A JUNTADA de cópias integrais dos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (AIA) autuada sob o n° 080012638.2019.8.18.0078, bem como da Ação de Execução autuada sob o nº 0800111-69.2019.8.18.0078, ao PA em questão;
7 - A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 13 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 ADMISTRATIVO (PA) nº 79/2020
PORTARIA Nº 35/2021
SIMP nº 000727-177/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, em consonância com o art. 127 da Carta Magna de 1988, a primazia do interesse público tem a indisponibilidade do bem
jurídico como sentido tradicional das funções do MP, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de Processo Civil de 2015 (NCPC) incorporaram mecanismos de
autocomposição de conflitos, cuja diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única de realização dos
direitos por meio da imposição estatal da sentença;
CONSIDERANDO que o NCPC trouxe ao ordenamento pátrio o princípio do estímulo da solução por autocomposição, que orienta toda a
atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos;
CONSIDERANDO que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que disciplina a aplicação das normas jurídicas brasileiras de
uma maneira geral, dispõe em seu art. 26:
Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de
expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública,
e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só
produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
§1º O compromisso referido no caput deste artigo:
(...)
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de
descumprimento;
CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n° 118, de 1° de dezembro de 2014, recomendou a
implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as
convenções processuais, o que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP n° 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política
Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO que a Resolução do CNMP n° 179, de 26 de julho de 2017, admitiu a possibilidade de compromisso de Termo de Ajustamento
de Conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta disciplinado na Resolução n. 179/2017 do CNMP objetiva a aplicação célere
e eficaz das sanções estabelecidas na Lei n. 8.429/1992, inclusive com a reparação do dano sofrido pelo erário, observados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de forma suficiente para prevenir e reprimir a prática dos atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) permite o acordo de leniência como negócio atípico em processo de improbidade
administrativa de pessoas jurídicas, e, em intersecção com a Lei de Improbidade Administrativa, forma um microssistema legal de combate a atos
lesivos ao patrimônio público, cuja convencionalidade passou a ser admitida pelo art. 36, §4°, da Lei n. 13.140/2015, como forma de resolução de
conflitos;
CONSIDERANDO que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe diversas mudanças visando o aprimoramento à persecução penal em
nosso País, ao tempo em que também promoveu alterações na Lei n. 8.429/92 (LIA), que disciplina os atos de improbidade administrativa, cujo
artigo 17, §§1º e §10-A, passou e começou, respectivamente, a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 17 (...)
§1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.
§10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo
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não superior a 90 (noventa) dias.
CONSIDERANDO que o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) é um negócio jurídico, com submissão às regras do Código Civil, sujeitandose, porém, ao regime de direito público;
CONSIDERANDO que se pode dizer que o ANPC é uma modalidade/espécie de termo de ajustamento de conduta, que deve seguir, destarte, a
normatização do assunto em geral, salvo naquilo que houver incompatibilidade (Igor Pereira Pinheiro, em LEI ANTICRIME E ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO CÍVEL, aspectos teóricos e práticos, p. 13/14);
CONSIDERANDO o Direito Público do século XXI deve ser compreendido em novas bases, exigindo estratégias conciliatórias que não significam
dispor indevidamente do interesse público, porém, ao contrário, realizá-lo de modo mais efetivo e justo;
CONSIDERANDO o Acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n° 253-885-0/MG, de Relatoria da Ministra Ellen Grace, relativizando
o Princípio da indisponibilidade dos Bens Públicos, num contexto pós-positivista que tem o seguinte aresto:
Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o
administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos
em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução
adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. (GRIFOS NOSSOS).
CONSIDERANDO que, nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014,
pág. 1107), faz-se mister a aplicação de um juízo de proporcionalidade quando da prolação da sentença condenatória no campo da improbidade
administrativa, sendo que ele deve ser exigido também quando da realização de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público ou
ANPC, nos seguintes termos:
"A aplicação das sanções pressupõe, como adiantamos, a observância do princípio da proporcionalidade, exigindo-se correlação entre a natureza
da conduta de improbidade e a penalidade imposta ao autor. A aplicação do princípio é relevantíssima no caso de improbidade em virtude
de a lei apresentar tipos abertos, dando margem a interpretações abusivas. Desse modo, condutas de menor gravidade não são
suscetíveis de sanções mais severas do que exige a natureza da conduta. (GRIFOS NOSSOS)."
CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 001/2020 do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), segunda
a qual a celebração de ANPC é absolutamente permitida pela legislação vigente, sendo instrumento de significativa valia para a proteção do
patrimônio público (material e imaterial) e para o combate à corrupção no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, no dia 17 de agosto de 2020, o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI) reuniu-se
virtualmente para apreciação da proposta quanto à celebração de ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC's) nas hipóteses
configuradoras de improbidade administrativa, ocasião em que foi aprovada a Resolução CPJ/PI n. 04/2020;
CONSIDERANDO que as avenças reguladas pela Resolução CPJ/PI n. 04/2020 poderão ser celebradas, tanto na fase extrajudicial quanto na
fase judicial, com as pessoas físicas ou jurídicas, visando à aplicação célere e proporcional das respectivas sanções, em qualquer ato de
improbidade administrativa, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, de forma suficiente para prevenir e reprimir
a prática de atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, no dia 27 de novembro de 2020, foi firmado ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC) entre o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV) e o Sr. ARNILTON NOGUEIRA DOS
SANTOS, no qual a compromitente confessou a participação nos fatos descritos no bojo do processo nº 0800121-16.2019.8.18.0078, bem como
assumiu o compromisso de cumprir algumas cláusulas, dentre elas algumas de natureza pecuniária;
CONSIDERANDO que o referido acordo foi homologado por meio de sentença, datada do dia 26 de março de 2021;
CONSIDERANDO, a necessidade de acompanhamento do cumprimento das cláusulas do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC)
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV) e o Sr.
ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado ao
acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim
como ao acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
RESOLVO:
CONVERTER o OBJETO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 02/2021, à luz da Resolução CNMP n. 174/2017, doravante com o
fim de acompanhar o cumprimento ou não, integral ou parcial, de todas as cláusulas do(s) Acordo(s) de Não Persecução Cível(eis)/ANPC('s),
homologado(s) em Juízo no dia 26/03/2021, na pendência da Ação Civil de Improbidade Administrativa (AIA) autuada sob o n° 080012116.2019.8.18.0078, DETERMINANDO-SE:
1 - A AUTUAÇÃO DO PRESENTE PA com o REGISTRO dos autos em livro próprio nesta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8° da
Resolução n° 001/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2 - A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA do feito;
3 - A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR e ANDRESSA MARIA FERREIRA DE
AGUIAR para secretariar este procedimento, como determina o art. 4°, V, da Resolução n° 23 do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP);
4 - O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
5 - O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público (CACOP), para conhecimento;
6 - A JUNTADA de cópias integrais dos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (AIA) autuada sob o n° 080012638.2019.8.18.0078, bem como da Ação de Execução autuada sob o nº 0800111-69.2019.8.18.0078, ao PA em questão;
7 - A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 13 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

4.2. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16755
PORTARIA Nº 14/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021
OBJETO: Acompanhamento dosmecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e
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monitoramento de tal atividade, de forma a prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolarno contexto da pandemia,por parte da
Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) nos Municípios de Teresina e Nazária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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 incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que segundo a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
CONSIDERANDO que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece ainda, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
CONSIDERANDO que a escola é fundamental no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, sendo considerada como elemento
transformador dos indivíduos e da sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
CONSIDERANDO que o art. 53 do ECA dispõe que criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela frequência à escola;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, a ocorrência de reiteradas faltas de alunos e possíveis evasões
escolares no período da Pandemia da COVID-19, demandando adoção de medidas para fins de "busca ativa" dos estudantes que não estão
frequentando a escola de forma regular;
CONSIDERANDO que o momento atual, de pandemia, no contexto da evasão escolar, é um problema cuja solução não é única e nem simples,
não estando a superação desta problemática ao encargo exclusivo de um único órgão, sendo imperativa uma articulação entre diversas áreas
Educação, Assistência Social, Saúde, visando trabalhar tanto questões de estratégia de busca ativa e garantia de acesso à educação, quanto
ações para o enfrentamento das causas da evasão e exclusão escolar, buscando garantir a permanência do aluno na escola;
CONSIDERANDO que a educação é um processo que envolve a escola, a família, a sociedade e os órgãos de proteção em geral, de forma que
qualquer ação que vise garantir a efetividade do direito referido pressupõe estratégias a serem firmadas em conjunto por todos.
RESOLVE
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021, com o escopo de acompanhamento dosmecanismos de busca ativa e
disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade, de forma a prevenir e combater a baixa
frequência ou a evasão escolarno contexto da pandemia,por parte da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) nos Municípios de Teresina e
Nazária, determinando:
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) 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;
e) Requisite-se à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), no prazo de 15 (quinze) dias:
1. Informações acerca das medidas adotadas em relação aos alunos infrequentes neste período de isolamento social e quais medidas protetivas
foram aplicadas em relação às crianças/adolescentes, bem como aos pais ou responsáveis e se há alguma diretriz e/ou fluxo para tal
acompanhamento;
2. Informações quanto as medidas adotadas de caráter preventivo para evitar a evasão escolar durante o período de pandemia e se está
havendo uma boa comunicação entre as direções de escolas e os Conselhos Tutelares para fins de comunicação das faltas e ausências;
3. Informações sobre existência de estratégia de atuação perante as escolas, objetivando estabelecer uma rotina para a identificação dos alunos
infrequentes e atendimento eficaz deste tipo de demanda.
CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Teresina, 12 de abril de 2021.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça Titular da 38ª PJ de Teresina
ADITAMENTO À PORTARIA Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020
SIMP Nº 000008-033/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO a determinação do art. 2º da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI, o qual determina que se, no curso da investigação, novos
fatos indicarem a necessidade de investigação de objeto diverso, o Ministério Público poderá aditar a portaria inicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, é dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, em seu art. 277, caput, proclama como dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública, destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerente à matéria;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (arts. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
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para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO que o atendimento em creche e pré-escola constitui direito da criança e dever do Estado, nos termos dos artigos 205 e 208,
inciso IV da Constituição Federal, arts. 53 e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4º, inciso IV da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
CONSIDERANDO que a educação infantil, segmento da educação básica, ostenta o caráter de direito social e garantia fundamental de todas as
crianças de zero a cinco anos de idade, devendo ser promovida e incentivada de forma prioritária, constituindo serviço público essencial;
CONSIDERANDO as disposições constantes do art.6º, da Constituição Federal, prevendo que "são direitos sociais: a educação, a saúde, (...) a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que as creches desempenham funções essenciais, quer no aspecto educacional, respondendo às necessidades do
desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, quer assistencial, proporcionando os cuidados básicos de alimentação e de saúde,
essenciais ao desenvolvimento da criança, beneficiando, sobretudo, a parcela mais empobrecida da população;
CONSIDERANDO que "a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de
ensino" e que "os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil" (art. 211, caput e §2º, da CF);
CONSIDERANDO que "compete aos Municípios: VI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental" (art. 30, VI, da CF);
CONSIDERANDO que o art. 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), assim como os arts. 4º, caput e 54, inciso
IV, da Lei nº 8.069/90, impõem aos Municípios o dever de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco
anos de idade;
CONSIDERANDO o acompanhamento do cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação (Lei n° 13.005/2014) consistente em
universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional n° 59 de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art.6º da EC 59);
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular, por parte do município, de creche e pré-escola, além de autorizar a tomada de
medidas judiciais para corrigir a situação lesiva aos interesses das crianças privadas de seu direito à educação infantil, importa, em tese, na
responsabilidade da autoridade pública competente, ex vi do disposto nos arts. 5º, 54, §2º e 208, inciso V c/c 216, todos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, e arts. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90,
incumbindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO n° 30, de 22 de setembro de 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público que dispõe sobre a
atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil, estabelece a necessidade de que os membros do Ministério Público com
atribuições para a atuação na Educação realizem ações coordenadas para o aumento da oferta de vagas em creches públicas, com
vistas a ampliar o atendimento da demanda manifesta (art. 3º); e desenvolvam esforços para a garantia da universalização da préescola, obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos (art. 208, I da CF), até 2016, em todos os municípios brasileiros (art. 4º).
RESOLVE:
Aditar a Portaria nº 03/2020, a qual instaurou o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 02/2020 na forma do art. 2º, §4º, parágrafo único
e art. 6º, §2º da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI a fim de passe a constar comoobjeto o acompanhamento e fiscalização das políticas
públicas de educação infantil no município de Teresina/PI, DETERMINANDO,desde já, as seguintes diligências:
2.1.1.1. A nomeação do servidor Luan Lima Duarte para secretariar o presente procedimento administrativo;
2.1.1.2. Seja remetida cópia deste ADITAMENTO DE PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2.1.1.3. Oficiar à Secretaria Municipal de Educação de Teresina/PI - Semec, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes informações:
a) Número atual de vagas disponibilizadas para a demanda da Educação Infantil no Município;
b) Número de alunos efetivamente atendidos pelo município;
c) Número de alunos não atendidos em creche e pré-escola, remetendo cópia da lista de espera;
d) Se foi feito chamamento público de crianças entre 4 e 5 anos (pré-escola) e entre 0 a 3 anos (creche) para o planejamento da expansão de
vagas pelo município e, em caso positivo, que encaminhe ao Ministério Público o quantitativo de espera (estratégias 1.3, 1.15 e 1.16 do PNE);
e) Medidas que estão sendo adotadas para o adequado cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação Infantil - PNE - Lei nº.
13.005/2014;
f) O encaminhamento de cópia do Plano Municipal de Educação ao Ministério Público.
2.1.1.4. Oficiar ao Conselho Tutelar de Teresina/PI, para que tome conhecimento do presente procedimento e colabore com a fiscalização do seu
objeto, informando, ainda, a situação do deficit de vagas da educação infantil no Município;
2.1.1.5. Oficiar ao Conselho Municipal de Educação de Teresina/PI, para que informe as deliberações relativas a implementação da Meta 1 do
PNE;
1.7. Oficie-se com cópias do presente aditamento ao Conselho Superior do Ministério Público para cientificação;
1.8. Publique-se e registre-se no mural da 38ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do Piauí), conforme preceitua
o artigo 2º, §4º, inciso VI da Resolução nº 001/2008 - CPJ/MPPI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 15 de abril de 2021.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina

4.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI16756
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 38/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar o Noticiante OUVIDORIA - POPULAÇÃO
FLORIANENSE do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato - SIMP Nº 000015-101/2021, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF Nº 000015-101/2021
REFERÊNCIA: NOTÍCIA DE FATO - SIMP Nº 000015-101/2021
NOTICIANTE/REQUERENTE: OUVIDORIA - POPULAÇÃO FLORIANENSE
NOTICIADO/REQUERIDO: MUNICÍPIO DE FLORIANO - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO - SUTRAN
OBJETO: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS VISANDO A FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO
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DOS CONDUTORES QUE ESTACIONAREM VEÍCULOS SOBRE CALÇADAS NO CENTRO COMERCIAL, NOTADAMENTE, SOBRE A
CALÇADA DA DELEGACIA DE POLÍCIA
NOTÍCIA DE FATO. SEGURANÇA VIÁRIA. FATO SOLUCIONADO. ARQUIVAMENTO. 1. Quando o fato narrado é solucionado, o
arquivamento do feito é medida que se impõe. (Inteligência do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP
REFERÊNCIA: NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000015-101/2021
DECISÃO
Cls.
1. Cuida-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de garantir a realização de todas as medidas técnicas e administrativas visando a
fiscalização e punição dos condutores que estacionarem veículos sobre calçadas no centro comercial, notadamente, sobre a calçada da
Delegacia de Polícia.
2. Decerto, o presente procedimento tem por base demanda apresentada pela população florianense, dando conta de irregularidade no
estacionamento de veículos sobre a calçada da Delegacia de Polícia (segurança viária), senão vejamos: (Doc.: 3268576)
Várias pessoas, informalmente, noticiaram ao Ministério Público que os pedestres, inclusive idosos e deficientes, estão transitando pelo leito da
Avenida João Luis Ferreira, em razão do estacionamento de diversos veículos, públicos e privados, sobre a calçada da Delegacia de Polícia, fato
que está colocando em risco a vida e integridade dos pedestres, bem como prejudicando a segurança viária no local. O fato é de conhecimento
das autoridades de trânsito do município, razão da procura do Ministério Público, a fim de obrigar o município a garantir o não estacionamento de
veículos nas calçadas do centro comercial, notadamente, a calçada da delegacia de polícia, tomando as providências extrajudiciais e judiciais
necessárias para a defesa dos princípios constitucionais da administração pública e segurança viária.
3. A míngua de elementos probatórios mínimos e visando colher informações preliminares para instauração de procedimento adequado ou
arquivar o feito, conforme o caso, foi determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, via Superintendência Municipal de Transporte e
de Trânsito - SUTRAN, recomendando, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de todas as ações técnicas e administrativas necessárias para a
fiscalização e punição de todos os condutores de veículos automotores que estacionarem sobre calçadas do centro comercial, notadamente na
calçada da Delegacia de Polícia, a fim de evitar danos pessoais aos pedestres e ao próprio município, cuja omissão voluntária pode caracterizar
violação dos princípios constitucionais da administração pública, nos termos da lei, bem como apresentação de manifestação escrita
informando, dentro do prazo de 10 (dez) dias, as providências realizadas pelo município visando sanear a ilegalidade noticiada. (Doc.:
3268576)
4. Ocorre que, embora regularmente oficiada, a Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito - SUTRAN permaneceu inerte, razão
pela qual os autos retornaram conclusos para deliberação. (Doc.: 3314461)
5. Na sequência, a pedido (verbal) do Superintendente Municipal de Transporte e de Trânsito, foi realizada, em 02 de fevereiro de 2021, uma
audiência no bojo deste procedimento, com representantes da SUTRAN, onde ficou deliberado que a Superintendência Municipal de Transporte e
de Trânsito - SUTRAN realizaria todas as ações técnicas e administrativas necessárias para garantir a desocupação das calçadas do centro
comercial, notadamente a calçada da Delegacia de Polícia. (Doc.: 3324936)
6. Conclusos, visando instruir o feito, foi determinada a expedição de novo ofício à Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito SUTRAN, na pessoa de seu representante legal, solicitando, em prazo razoável, se possível em 10 (dez) dias, manifestação escrita acerca das
medidas técnicas e administrativas realizadas para garantir a desocupação das calçadas do centro comercial, notadamente a calçada da
Delegacia de Polícia, devendo apresentar documentos comprobatórios (fotografias, etc.). (Doc.: 3328456)
7. Embora regularmente oficiado, o referido Órgão permaneceu inerte, razão pela qual, considerando a imprescindibilidade da manifestação
solicitada, foi determinada a expedição de novo ofício à Noticiada, Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito - SUTRAN,
solicitando, novamente, manifestação escrita acerca das medidas técnicas e administrativas realizadas para garantir a desocupação das calçadas
do centro comercial, notadamente a calçada da Delegacia de Polícia, devendo apresentar documentos comprobatórios. (Doc.: 3466938)
8. Oficiada, a Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito - SUTRAN apresentou manifestação informando o que se segue: (Doc.:
3512058)
Senhor Promotor,
Honrado em cumprimentá-lo, venho, por meio deste instrumento, apresentar resposta ao ofício supramencionado, que envolve o problema de
mobilidade urbana na calçada da Delegacia Regional de Floriano.
Esta Superintendência em busca de atender os anseios da população e solucionar o problema, criou um espaço exclusivo para estacionamento
em frente a Delegacia Regional de Floriano, sendo ao todo 5 (cinco) vagas.
Destarte, foram colocadas placas e feito a pintura na via (sinalização horizontal e vertical), conforme pode ser visto nas fotos em anexo para
delimitar e orientar sobre a nova sinalização no local.
Com essa nova sinalização, ficou estabelecido que a Delegacia Regional teria como prazo final 05/04/2021 para providenciar as medidas
cabíveis para que fossem retirados os veículos que ainda permaneciam estacionados de forma irregular na calçada.
De já agradeço pela atenção, ao passo que reitero votos de elevada estima e distinta consideração.
É, em síntese, o relatório.
9. 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, como é o caso da segurança viária.
10. A propósito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar
as medidas destinadas a assegurar esse direito.
11. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público para atuar no feito, ademais, segundo boa parte da doutrina, as
calçadas fazem parte das ruas, as quais são expressamente consideradas como bem público de uso comum do povo, notadamente, nos termos
do art. 99, inciso I, do Código Civil.
12. Dito o posto, no que toca ao estacionamento/tráfego sobre calçadas, o já citado Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece que o
trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou
áreas especiais de estacionamento; sendo tal ato sujeito a configuração de infração gravíssima, sujeito a cominação de multa.
13. Na hipótese vertente, verifica-se que o feito atingiu o seu objeto, tendo em vista que foram tomadas as medidas necessárias, por parte do
município de Floriano, para fiscalização e desocupação de veículos sobre a calçada da Delegacia de Polícia.
14. Portanto, alçando a Notícia de Fato o seu objeto, o arquivamento do feito é medida que se impõe, haja vista a disposição do art. 4º, I, da Res.
nº 174/2017, do CNMP:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Grifamos)
Dessa forma, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, promove-se o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, sem
prejuízo da instauração de um novo procedimento, caso surja a justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão à Noticiante, via edital, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
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do Estado do Piauí - DOEMPPI, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 dias, querendo. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o
CSMP/MPPI e o Noticiado para os devidos fins, arquivando-se os autos após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 14 de abril de 2021.
________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
PORTARIA Nº 91/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar, acompanhar e garantir o funcionamento da do HOSPITAL DE PEQUENO PORTE TERESA CRISTINA, Município de
SÃO JOSÉ DO PEIXE, no exercício de 2021, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO a existência do HOSPITAL DE PEQUENO PORTE TERESA CRISTINA, entidade de natureza hospitalar pertencente à
Administração Pública do Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, destinada à prestação de serviços hospitalares de qualidade, eficiência e
resolutividade aos usuários do SUS;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, 127, 129, III
e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da
Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em
desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, via Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de Fiscalizar, acompanhar e
garantir o funcionamento da do HOSPITAL DE PEQUENO PORTE TERESA CRISTINA, Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, no exercício
de 2021, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a
garantia do direito à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 13 de abril de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 092/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do transporte escolar
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na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento
injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo, ainda, o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da
igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia
de padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de
ensino, devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA, e 42, VIII, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Básica Nacional — LDB, é dever do Estado assegurar atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11, inciso VI, também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica Nacional — LDB, compete aos
Municípios assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6°, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129 e III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do
transporte escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso, DETERMINANDO, desde
já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ/MPPI, CAODEC/PI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 15 de abril de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO

4.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16757
SIMP 000294-088/2016
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NAS LOCALIDADES ALAGOINHA, FAZENDA NOVA, SAQUINHO DA TORTA E GOSTOSO, DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO
ITAIM/PI. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Investigação e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de Termo de Declaração colhido em 17.08.2016, o qual informava, em síntese,
possível irregularidade no fornecimento de energia elétrica nas localidades: Alagoinha, Fazenda Nova, Saquinho da Torta e Gostoso,
pertencentes ao Município de Aroeiras do Itaim/PI.
Diante disso, o Parquet solicitou informações e providências ao ente municipal, bem como à Empresa Eletrobrás e ainda realizou inspeção in loco
a fim de verificar a situação trazida ao conhecimento deste Órgão.
Consta do presente feito que a região mencionada em termo de declaração está devidamente sendo beneficiada com energia elétrica, conforme
se verifica pelo relatório de inspeção dos servidores deste Órgão Ministerial, e ainda, pela Nota Técnica apresentada pela concessionária de
energia elétrica que em acolhimento ao expediente do Parquet também realizou inspeção in loco.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
SIMP 000294-088/2017
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Considerando que a situação trazida ao conhecimento desta Promotoria de Justiça em meados de 2016, não mais persiste, tendo em vista que
diante das diligências adotadas por este órgão, é possível verificar que está havendo fornecimento de energia elétrica nas localidades Alagoinha,
Fazenda Nova, Saquinho da Torta e Gostoso, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos
palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
SIMP 000294-088/2017
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Notifique-se o Prefeito de Aroeiras do Itaim e à Empresa ELETROBRÁS com cópia da presente decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Picos/PI, 26 de outubro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
PORTARIA N°017/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Exa.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 Notícia de Fato registrada no SIMP sob o n. 000048-088/2020 foi instaurada a partir de notícia extraída dos autos do processo n° 080335292.2019.8.18.0032, acerca de possível acumulação irregular de cargos pelos senhores EWANDO JOSÉ DE SOUSA e FRANCISCO
ERISSANDRO DA SILVA, no Município de Picos/PI, situação uma vez comprovada, ensejará na atuação ministerial na seara da probidade
administrativa por afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência;
que a notícia de fato em lume indica ainda possível improbidade administrativa pela acumulação irregular de cargos;
O art. 37, inc. XVI da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XVI-é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI:
a de dois cargos de professor;
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
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<>Citada acumulação, uma vez comprovada, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade, dentre outros
insculpidos pelo art. 37, da CRFB/88, além de possível dano ao erário público.Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de
elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão
servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
<>registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI 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; Realize-se pesquisa no sistema SAGRES/TCE e verifique a existência de pagamentos em favor dos senhores
supramencionados no período compreendido entre o ano de 2015 até o presente momento; Notifique-se o Sr. Francisco Erissandro da Silva,
domiciliado na Rua Luís Malaquias, S/N, Bairro Lagoa Comprida, CEP 64.600-000, Picos-PI e o Sr. Ewando José de Sousa, domiciliado na Rua
Jose Martinho de Araújo, nº 213, Bairro Ipueiras, CEP 64.604-225, Picos-PI, para se manifestarem acerca da notícia em questão, bem como que
apresente documentos comprobatórios de suas alegações.Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos
os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 25 de março de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI16758
Notícia de Fato Nº 08/2021
SIMP nº 000078-229/2021
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após denúncia realizada pela Sra. LETÍCIA DE CASTRO SILVA, CPF nº 494.266.848-40, residente e
domiciliada na Rua João Clímaco de Almeida, nº 359, Bairro Centro, Matias Olímpio, telefone para contato (86) 9 8155-5147, em face de MARIA
ANDREIA MEIRE DOS SANTOS, residente na Rua Domingues Alves de Oliveira, próximo à casa do Edilson do Fórum, Bairro Jurema, Matias
Olímpio, relatando o seguinte:
No dia 05 de fevereiro de 2021, pela manhã, na casa de GRAÇA MEIRELES (sogra da declarante), a Sra. Andreia passou de moto na casa de
Dona Graça. Ato contínuo, Andreia adentrou a residência e começou a agredir a declarante na cabeça, jogando-a na parede, batendo a cabeça
na parede, deu um murro no olho, que está roxo, feriu o rosto com as unhas. Que ANDREIA teve ajuda de JAIANE, filha desta, menor de idade,
cerca de 13 anos, a desferir socos e pontapés na declarante. Que tentou se defender, mas não obteve sucesso. Que a briga só acabou quando o
irmão do seu marido, JARDEL, chegou. Que ANDREIA disse que ia lhe matar. Que ANDREIA já repetiu tal conduta, sendo a terceira vez. Que já
bateu no filho da declarante, batendo a cabeça na parede. Que chegando na Delegacia, ANDREIA queria bater na declarante em frente do
policial de plantão.
Instaurada Notícia de Fato em 08 de fevereiro de 2021.
Ofício nº 62/2021 da Delegacia de Matias Olímpio informando:
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Tramita na Delegacia de Polícia de Matias Olímpio o Termo Circunstanciado de Ocorrência 934/2021, referente à notícia de fato 08/2021,
encaminhada a esta unidade de polícia judiciária através do ofício 14/2021 - PJMO.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Tendo em vista a necessidade de uniformizar a Notícia de Fato e o Procedimento Administrativo, em vista dos princípios que regem a
Administração Pública e dos direitos e garantias individuais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP expediu a Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017.
Art. 1º 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.
Oficiou-se a Delegada de Polícia de Matias Olímpio, sendo informado a esta Promotoria de Justiça a instauração de procedimento investigativo.
Art. 6º Na hipótese de notícia de natureza criminal, além da providência prevista no parágrafo único do art. 3°, o membro do Ministério Público
deverá observar as normas pertinentes do Conselho Nacional do Ministério Público e da legislação vigente.
Eventualmente a solicitação de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de apresentação de provas e,
por fim, a requisição de diligências investigatórias são poderes decorrentes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao
Parquet.
Outrossim o inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar os rumos das diligências de
acordo com as peculiaridades do caso concreto. O Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito
policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico[1].
Portanto, conforme as informações apresentadas pela Delegada de Polícia, resta esgotado o objeto da presente, ante o deslinde das
investigações, sendo o arquivamento desta Notícia de Fato medida que se impõe. Nesse sentido:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - O fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
II - A lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - For desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, conforme previsão do art. 4º, 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, por se tratar de dever de
ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
entendendo por bem ser desnecessária a cientificação.
No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no SIMP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 14 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 177/180.
Notícia de Fato Nº 12/2021
SIMP nº 000106-229/2021
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 12/2021 instaurada após encaminhamento ao e-mail do servidor da Promotoria de Justiça:
Pedido de Auxílio do Ministério Público, para abertura de Inquérito Policial, levando em conta a inércia da Autoridade Policial em fazêlo, em
conformidade com o Boletim de Ocorrência 01/02/2021, Devidamente Anexado.
Instaurada Notícia de Fato em 22 de fevereiro de 2021.
Ofício nº 61/2021 da Delegacia de Matias Olímpio informando:
Tramita na Delegacia de Polícia de Matias Olímpio o Inquérito Policial 2797/2021, referente à notícia de fato 12/2021, encaminhada a esta
unidade de polícia judiciária através do ofício 18/2021 - PJMO.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Tendo em vista a necessidade de uniformizar a Notícia de Fato e o Procedimento Administrativo, em vista dos princípios que regem a
Administração Pública e dos direitos e garantias individuais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP expediu a Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017.
Art. 1º 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.
Oficiou-se a Delegada de Polícia de Matias Olímpio, sendo informado a esta Promotoria de Justiça a instauração de procedimento investigativo.
Art. 6º Na hipótese de notícia de natureza criminal, além da providência prevista no parágrafo único do art. 3°, o membro do Ministério Público
deverá observar as normas pertinentes do Conselho Nacional do Ministério Público e da legislação vigente.
Eventualmente a solicitação de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de apresentação de provas e,
por fim, a requisição de diligências investigatórias são poderes decorrentes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao
Parquet.
Outrossim o inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar os rumos das diligências de
acordo com as peculiaridades do caso concreto. O Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito
policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico[1].
Portanto, conforme as informações apresentadas pela Delegada de Polícia, resta esgotado o objeto da presente, ante o deslinde das
investigações, sendo o arquivamento desta Notícia de Fato medida que se impõe. Nesse sentido:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - O fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
II - A lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - For desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, conforme previsão do art. 4º, I da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da Notícia de Fato ao Conselho Superior do Ministério Público, por se tratar de dever de
ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
entendendo por bem ser desnecessária a cientificação.
No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no SIMP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 14 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 177/180.

4.6. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI16760
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE PARNAÍBA
NOTÍCIA DE FATO Nº 002458-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de suposta infração penal prevista no artigo 133, § 3º, II, do Código Penal (abandono de
incapaz por ascendente), contra Maria Francilene da Silva Monteiro, conforme deflui de Denúncia registrada no Disque 100.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Inquérito Policial nº 3806/2020 (Proc. nº. 0000941-78.2020.8.18.0031), conforme deflui de pesquisa realizada no sistema Themis
Web.
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, 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)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
1) aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
2) neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da
Resolução 174 do CNMP;
3) publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí; e
4) após, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 16 de novembro de 2020.
FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI em substituição na 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE-PI16761
NOTÍCIA DE FATO Nº 03/2021/PJA-MPPI
SIMP: 000103-194/2021
ARQUIVAMENTO
Cuida-se de notícia de fato criminal instaurada a partir de ofício enviado pelo Cartório único, de Amarante-PI, informando o registro de nascimento
de LORENA DAMASCENO MENDES, cujo a genitora é menor de idade. Diante disto e com a finalidade de apurar possíveis práticas de estupro
de vulnerável praticado por JOSÉ FRANCILIO MENDES DE OLIVEIRA em face da menor LUDMILA DAMASCENO GOMES.
Diz o artigo 217-A do Código Penal:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Tendo em vista que é considerado estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, e
conforme a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça, independente das desculpas dadas pelo aliciador todas serão irrelevantes, pois o critério
é a idade da vítima e não será considerada aparência física e nem algum tipo de experiência sexual.
Analisando o caso em apreço, diante das informações colhidas através da documentação acostada aos autos, a menor LUDMILA DAMASCENO
GOMES possuía 15 anos e 10 meses de idade quando deu luz a sua filha Lorena Damasceno Mendes.
Desta forma, vemos que o referido caso não se enquadra no crime tipificado no Art. 217-A do Código Penal, pelo fato de que a menor possuía
uma idade acima de 14 anos quando se consumou o ato que veio a provocar a sua gravidez.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, por não vislumbrar, no caso sob análise, a hipótese enunciada no Art.
217-A do código penal.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 189/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§4o Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompatível.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, §4°, Resolução n° 189/2018 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 29 de março de 2021.
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AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO Nº 04/2021/PJA-MPPI
SIMP: 000104-194/2021
ARQUIVAMENTO
Cuida-se de notícia de fato criminal instaurada a partir de ofício enviado pelo Cartório único, de Amarante-PI, informando o registro de nascimento
de JOÃO PEDRO SOUSA DA SILVA, cujo a genitora é menor de idade. Diante disto e com a finalidade de apurar possíveis práticas de estupro
de vulnerável praticado por JULIO CESAR DE SOUSA SILVA em face da menor RAFAELA SOUSA DA SILVA.
Diz o artigo 217-A do Código Penal:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Tendo em vista que é considerado estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, e
conforme a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça, independente das desculpas dadas pelo aliciador todas serão irrelevantes, pois o critério
é a idade da vítima e não será considerada aparência física e nem algum tipo de experiência sexual.
Analisando o caso em apreço, diante das informações colhidas através da documentação acostada aos autos, a menor Rafaela Sousa Da Silva
possuía 15 anos e 8 meses de idade quando deu luz a seu filho João Pedro Sousa Da Silva.
Desta forma, vemos que o referido caso não se enquadra no crime tipificado no Art. 217-A do Código Penal, pelo fato de que a menor possuía
uma idade acima de 14 anos quando se consumou o ato que veio a provocar a sua gravidez.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, por não vislumbrar, no caso sob análise, a hipótese enunciada no Art.
217-A do código penal.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 189/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§4o Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompatível.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, §4°, Resolução n° 189/2018 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 29 de março de 2021.
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO Nº 05/2021/PJA-MPPI
SIMP: 000105-194/2021
ARQUIVAMENTO
Cuida-se de notícia de fato criminal instaurada a partir de ofício enviado pelo Cartório único, de Amarante-PI, informando o registro de nascimento
de LORENA REIS DA COSTA VIEIRA, cujo a genitora é menor de idade. Diante disto e com a finalidade de apurar possíveis práticas de estupro
de vulnerável praticado por MICKAEL WANGLYN DA COSTA VIEIRA em face da menor RAQUEL DA SILVA COSTA.
Diz o artigo 217-A do Código Penal:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Tendo em vista que é considerado estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, e
conforme a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça, independente das desculpas dadas pelo aliciador todas serão irrelevantes, pois o critério
é a idade da vítima e não será considerada aparência física e nem algum tipo de experiência sexual.
Analisando o caso em apreço, diante das informações colhidas através da documentação acostada aos autos, a menor Raquel Da Silva Costa
possuía 16 anos e 4 meses de idade quando deu luz a sua filha Lorena Reis Da Costa Vieira.
Desta forma, vemos que o referido caso não se enquadra no crime tipificado no Art. 217-A do Código Penal, pelo fato de que a menor possuía
uma idade acima de 14 anos quando se consumou o ato que veio a provocar a sua gravidez.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, por não vislumbrar, no caso sob análise, a hipótese enunciada no Art.
217-A do código penal.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 189/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§4o Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompatível.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, §4°, Resolução n° 189/2018 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 30 de março de 2021.
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO Nº 24/2020/PJA-MPPI
NOTICIANTE: Maria Celestina do Nascimento
NOTICIADA: EQUATORIAL - concessionária de energia
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de denúncia apresentada através do termo de depoimento, o qual o denunciante relata que, na casa onde mora tem 2 árvores que estão
batendo na rede elétrica particular, ocasionando curtos-circuitos, danos as árvores e gerando risco de vida para todos que ali residem, que já
entrou em contato com um funcionário da Equatorial na tentativa de solução do conflito, mas não consegui resultado.
De início, o Ministério Público Oficiou a EQUATORIAL - concessionária de energia - em Amarante-PI, para que esta realiza-se uma diligência até
a residência do Sr. Maria Celestina do Nascimento, localizada no Povoado dois coqueiros, s/n, na zona rural de Amarante-PI para a RETIRADA
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DA REDE PARTICULAR, de modo que passe em cima da casa da idosa.
Foi realizado uma audiência através de vídeo conferencia, onde o advogado da Equatorial Distribuidora de Energia, firmou compromisso de
resolver a demanda com maior celeridade possível.
Em realização de diligência, a concessionária observou a existência de duas árvores no interior da propriedade da reclamante, bem como a rede
de média tensão que passava acima das referidas árvores. Em vista a constatação e em atendimento a solicitação da consumidora, a empresa
realizou o deslocamento da rede, conforme imagens em anexo.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§4o Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompatível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs o presente procedimento, na
medida em que a empresa realizou o deslocamento da rede e a noticiante teve o serviço solicitado devidamente prestado pela Equatorial, o que
possibilita o arquivamento da notícia de fato.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, vez que atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta
sede, solucionado o fato narrado.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, I, Resolução n° 174/2017 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 15 de abril de 2021.
Afonso Aroldo Feitosa Araújo
Promotor de Justiça

4.8. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16763
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 000207-029/2019
Assunto: MEDIAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS DESTA CAPITAL
DECISÃO:
Vistos em correição.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para mediar a doação de bens apreendidos (cerca de 20.000 camisas) pela Receita Federal
para Instituição de Longa Permanência de Idosos, a Associação Divina Providência — Casa São José, conforme requerimento apresentado à
pág. 04, Doc 3055378, ID 31969643.
Em ofício de pág. 06, Doc 3055378, ID 31969643, enviado à Delegacia da Receita Federal em Teresina-PI, solicitou-se a confirmação da
intenção de realizar a doação das 20.000 (vinte mil) unidades de camisas apreendidas.
Despacho na pág. 11, Doc 3055378, ID 31969643, determinando a reiteração do supracitado ofício, bem como expedição de ofício à Casa São
José requisitando informações acerca das doações.
Resposta da Casa São José na pág. 22, Doc 3055378, ID 31969643, informando que a Associação Divina Providência — "Casa São José" —
Abrigo de idosos não recebeu as doações solicitadas e que ainda aguarda a resposta a respeito.
Virtualização dos autos físicos, conforme certidão de ID 31993394.
Nova reiteração de ofício à Receita Federal. (ID 32210344)
Despacho proferido no ID 32267830 determinando a juntada aos autos do Oficio 326/2020/DRF/TERESINA da Delegacia da Receita Federal em
Teresina-PI, em que este órgão comunica que não mais detém poder de decisão sobre a destinação dos bens inicialmente informados como
disponíveis para doação, tendo em vista que a Superintendência da Receita Federal na 3ª Região Fiscal, sediada em Fortaleza-CE, passou a
assumir as negociações que destinariam os bens para atender à Operação Acolhida, a qual presta acolhimento aos milhares de imigrantes e
refugiados venezuelanos em Roraima. Ofício juntado no ID 32280969.
Notificada a Casa São José a respeito das informações prestadas pela Delegacia da Receita Federal com sede em Teresina-PI, aquela
apresentou pedido de desistência de pleitear as mercadorias, entendendo que a solução preconizada, dado o seu caráter humanitário, é a que
mais atende ao interesse público (ID 32551263).
Assim, ante a inexistência de outras providências extrajudiciais a serem adotadas por este Órgão Ministerial, mormente diante da desistência da
Associação Divina Providência em pleitear a doação objeto dos autos, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo
nesta Promotoria de Justiça, com posterior comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes do
determinado no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a decisão no DOEMMPI.
Dê-se ciência desta decisão à Associação Divina Providência - Casa São José.
Proceda-se à devida movimentação no SIMP.
Teresina, 28 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI16764
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONJUNTO nº 01/2019
SIMP Nº 000739-161/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONJUNTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seus Promotores de Justiça signatários, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado de ofício com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a organização e segurança, bem como o
respeito as normas ambientais e direitos da criança e do adolescente no evento "V Festival do Peixe" realizado pelo Município de Esperantina/PI,
fls. 02/04.
Devidamente oficiado, o Conselho Tutelar de Esperantina/PI encaminhou escala de plantão dos Conselheiros Tutelares durante a realização do
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evento Festival do Peixe, fls. 24/25.
Audiência Extrajudicial realizada para tratar da atuação de órgãos municipais durante o evento supracitado contou com a presença dos
promotores de justiça com atribuição cível e criminal na comarca, representantes do Departamento Municipal de Trânsito, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Agricultura,
Secretaria de Esporte e Cultura, Polícia Militar de Esperantina/PI, CREAS, Secretaria de Educação e Câmara Municipal, fls. 26/28.
Dentre os pontos tratados na referida audiência, acordou-se horário para encerramento do evento, recomendou-se cautela nos gastos realizados
durante o evento, proibição de venda de bebidas em vasilhames ou copos de vidro, providências para adequada coleta de lixo e disposição de
locais adequados para descarte de recipientes, necessidade do Município acionar unidades do Corpo de Bombeiros, além de tratativas sobre a
segurança pública, atuação do Conselho Tutelar e sobre organização, orientação e realização de blitz para contenção do trânsito.
Às fls. 29/34, 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Esperantina/PI expediram Recomendação Administrativa Conjunta n° 001/2019 no intuito de
recomendar providências a serem tomadas para garantir a pacífica realização do Festival do Peixe sem intercorrências à Prefeitura Municipal de
Esperantina/PI, ao Comando da 04ª Companhia da Polícia Militar, à Polícia Civil do Estado do Piauí - 13ª Delegacia Regional de Esperantina/PI,
ao Conselho Tutelar e ao Departamento Municipal de Trânsito.
À fl. 60, o Conselho Tutelar Local informou as ações desenvolvidas durante o V Festival do Peixe de Esperantina/PI, dentre as quais constava a
panfletagem em barracas abordando a temática da proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores, bem como a montagem de estande
itinerante destinado a receber denúncias de possíveis casos de ofensa a direitos da criança e adolescente.
Ao final, destacaram que a equipe foi acionada apenas duas vezes e que a atuação do órgão no festival ocorreu de modo tranquilo e eficaz.
À fl. 61, a Delegacia de Polícia Civil de Esperantina/PI informou que seu efetivo contou com reforço policial durante o período do evento supra,
cujo plantão teve início às 14h do dia 26/07/2019 e término às 8h do dia 28/07/2019, havendo registro de apenas duas ocorrências, sendo um
furto e um registro de perda de documentos pessoais.
O Comando da 04ª Companhia da Polícia Militar, por sua vez, encaminhou relatório informando o efetivo empregado durante o evento e as
ocorrências registradas no período de 26 a 28 de julho de 2019, período que ocorreu o festival, fls. 62/63.
Às fls. 65/74, o Departamento Municipal de Trânsito esclareceu que se fez presente durante todo o evento realizando trabalho de orientação e
educação no trânsito, com aplicação de multas em casos extremos.
Às fls. 75/100, o Município de Esperantina/PI apresentou Plano de Polícia durante o Festival do Peixe, escala de plantão do Conselho Tutelar,
Programação do Evento e formulário de Segurança contra Incêndio de Projeto Técnico encaminhado ao Corpo de Bombeiros, ART de Projeto de
Proteção contra Incêndios e Catástrofes para realização do Evento Festival do Peixe, Plano de Coleta de Resíduos Sólidos durante o Festival do
Peixe e Memorial Descritivo de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.
Às fls. 108/144, foram encaminhadas cópias dos contratos firmados entre o Município de Esperantina/PI e empresas contratadas para prestação
de serviços durante o Festival do Peixe.
Cópias dos documentos supracitados foram extraídas para instauração de procedimento próprio para averiguação de legalidade dos
procedimentos licitatórios precedentes à celebração dos contratos.
Devidamente oficiado, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí informou não ter identificado registros de regularização pretérita de
projeto técnico ou processo de vistoria de regularização válido relativo a instalações do evento temporário.
Às fls. 177/199, o Município de Esperantina/PI apresentou, dentre outros documentos, ofício solicitando efetivo ao Corpo de Bombeiros Militar
para composição do Centro Integrado de Segurança Pública durante o Festival do Peixe e fotos que comprovam a presença de bombeiros
durante a realização do evento.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que o evento V Festival do Peixe, em Esperantina/PI, realizado nas datas de 26 a 28 de julho de 2019, teve clarividente atuação de
órgãos municipais das mais diversas áreas, e que não se teve notícias de falhas na sua realização ou no projeto de prevenção a incêndio e
pânico que colocassem em risco a saúde e bem estar dos munícipes, tendo, pois, ocorrido de forma pacífica e sem intercorrências, não persiste
situação que justifique a tomada de medidas por esta Promotoria, ocorrendo perda do objeto.
Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, comunicando a decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Piauí, via meio eletrônico.
Deixo de notificar o noticiante, nos termos do art. 4º, § 2º da Resolução CNMP nº 174/2017, em razão do presente procedimento ter sido
instaurado por dever de ofício.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro
próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Esperantina (PI), 14 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
(assinado digitalmente)
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ de Esperantina/PI
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 37/2020
SIMP Nº 517-161/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 07/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, Doutor ADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo
26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12
de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a obviar as soluções extremadas, muitas
vezes graves e com repercussões importantes na atividade administrativa;
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CONSIDERANDOque a Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 10. dispõe que: "Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei";
CONSIDERANDO, ainda,que a violação aos princípios da Administração Pública também pode ensejar a responsabilização do agente público
por ato de improbidade administrativa, conforme preconiza o artigo 11 da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que o Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI e o Município de Joaquim Pires/PI firmaram Convênio n° 001/2021 que
institui e regulamenta permutas entre servidores públicos municipais dos seus respectivos quadros;
CONSIDERANDO que a cláusula primeira, parágrafo primeiro do referido convênio determina que:
"o ônus do adimplemento do servidor fica a cargo do ente de origem do vínculo efetivo"
CONSIDERANDO que, conforme a cláusula primeira, parágrafo segundo:
"Os servidores permutados devem estar investidos em cargos de mesma natureza e idêntica jornada de trabalho";
CONSIDERANDO que convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas, e públicas e privadas, visando à realização de
projetos ou atividades de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, ficando os entes conveniados compelidos ao fiel respeito e
cumprimento de suas cláusulas;
CONSIDERANDO que, nos termos da Portaria n° 026/2021, a servidora pública municipal de Morro do Chapéu do Piauí FRANCILENE FELIX
MACHADO foi permutada com a servidora municipal de Joaquim Pires/PI FRANCÍLIA SILVA LIMA;
CONSIDERANDO que ambas servidoras são investidas no cargo de professora com carga horária de 20 (vinte) horas nos respectivos municípios
de origem;
CONSIDERANDO que a servidora FRANCÍLIA SILVA LIMA, em afronta ao que determina os termos do convênio n° 001/2021, foi nomeada
pelo Município de Morro do Chapéu do Piauí para cargo de natureza e jornada de trabalho diversa do seu vínculo de origem, estando,
pois, exercendo o cargo de direção de escola;
CONSIDERANDO que, além do patente descumprimento a determinação expressa na cláusula primeira, parágrafo segundo do convênio firmado
entre os entes públicos, o desvio de função da servidora pode resultar em prejuízo à Municipalidade, vez que passou a exercer função
diversa do acordado, qual seja direção de escola, enquanto a vaga de professora para o qual fora permutada, originalmente da sra.
FRANCILENE FELIX MACHADO, permaneceu deficitária;
CONSIDERANDO que a servidora FRANCÍLIA SILVA LIMA, em ofensa ao que preconiza a cláusula primeira, parágrafo primeiro do
Convênio n° 001/2021, tem recebido remuneração do Município de Morro do Chapéu do Piauí pela função comissionada de direção de
escola e do Município de Joaquim Pires/PI pelo cargo efetivo de professora, quando o ônus do adimplemento deveria recair
exclusivamente no ente de origem do vínculo efetivo;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Piauí/PI, sr. MARCOS HENRIQUE FORTES REBELO:
1. Que proceda a revogação da Portaria que nomeou a sra. FRANCÍLIA SILVA LIMA para o cargo comissionado de direção de escola;
2. Dê cumprimento imediato à cláusula primeira, parágrafos primeiro e segundo do Convênio n° 001/2021, cujas disposições encontram-se
supratranscritas, determinando que a SRA. FRANCÍLIA SILVA LIMA seja investida em cargo de mesma natureza e idêntica jornada de
trabalho, qual seja, cargo de professora com carga horária de 20 horas, com percepção de remuneração exclusivamente a cargo do
ente de origem, sob pena de Ajuizamento de Ação Judicial cabível visando a Anulação do Termo de Permuta em tela e a responsabilização dos
envolvidos na prática do ato ímprobo;
Comprove nesta Promotoria de Justiça, em 15 (quinze) dias corridos, o cumprimento desta recomendação, encaminhando os documentos
comprobatórios respectivos, via e-mail institucional: segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário do Ministério
Público.
Encaminhe-se cópia eletrônica do presente para o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Remeta-se cópia ao destinatário, para cumprimento, via e-mail.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da Ação Civil Pública de responsabilização pela prática de Ato de Improbidade
Administrativa.
Esperantina/PI, 13 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

4.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI16765
INQUÉRITO CIVIL 12/2021
Portaria nº 12/2021
Assunto: apurar supostas irregularidades no procedimento licitatório (Tomada de Preço nº 002/2019, Processo Administrativo nº
097/2019) para realização dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em alguns bairros de Uruçuí-PI, consistente na ilegal
delegação da execução do contrato à empresa diversa da vencedora da licitação.
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 de denúncia anônima que a empresa CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CNPJ nº 07.467.238/0001-70), vencedora da Tomada de Preços nº 002/2019
(Processo Administrativo nº 097/2019), para realizar serviços de pavimentação em paralelepípedo nas ruas dos Bairros Bela Vista, Morro da
Cruz, São Francisco e Centro do Município de Uruçuí-PI, apenas fornece as notas fiscais dos serviços prestados, não sendo quem executa os
serviços;
CONSIDERANDO que, segundo à denúncia, o serviço de pavimentação em paralelepípedo em alguns bairros de Uruçuí foi executado pela
empresa GDA CONSTRUTORA (CNPJ nº 00.699.820/0001-13) e pela TAC CONSTRUTORA;
CONSIDERANDO as declarações recebidas anonimamente nesta Promotoria, conforme termo nas fls. 17, que foi publicado no Diário Oficial, que
a Prefeitura contratou a CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA por R$ 1.423.613,92 (um milhão quatrocentos e
vinte e três mil seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), contrato assinado em 30 de abril de 2019, com prazo de 180 dias para
concluir a obra. Contudo, segundo as declarações recebidas, até o presente momento, mesmo recebendo um valor aditivo de R$ 353.433,06
(trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e três reais e seis centavos), a empresa não fez o calçamento do Bairro São Francisco; e
que a referida obra, conforme projeto básico inicial, chegou ao custo final de quase R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), por 1 km (um
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quilômetro) de calçamento construído;
CONSIDERANDO que, após ser notificada a prestar informações, a empresa CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA requereu, nas fls. 21, a dilação do prazo para se manifestar, mas até a presente data, não apresentou as informações requisitadas;
CONSIDERANDO que atendendo à requisição desta Promotoria, a Procuradoria Geral do Município, através do ofício nº 215/2020 nas fls. 25-27,
encaminhou mídia digital contendo cópia do procedimento licitatório Tomada de Preço nº 002/2019, objeto do Processo Administrativo nº
097/2019, com cópia do contrato e aditivo celebrados pelo Município de Uruçuí e a empresa CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA;
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, instituindo normas e regras para as licitações e
contratos da Administração Pública e descrevendo os crimes e as penas em caso de desrespeito à lei;
CONSIDERANDO que a subcontratação, não prevista no edital de licitação ou no contrato, pode indicar a prática de ilícitos administrativos e
criminais e possível conluio entre as empresas, frustrando o caráter competitivo da licitação;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de maiores diligências para apurar a situação investigada, bem como o esgotamento do prazo
para tramitação do procedimento preparatório, de acordo com o disposto no art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
CONSIDERANDO, que há necessidade de apurar os fatos noticiados e os responsáveis pela suposta irregularidade;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 12/2021, para apurar
supostas irregularidades no procedimento licitatório (Tomada de Preço nº 002/2019, Processo Administrativo nº 097/2019) para
realização dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em alguns bairros de Uruçuí-PI, consistente na ilegal delegação da
execução do contrato à empresa diversa da vencedora da licitação.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) 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;
3) ;
4) ;
5) Sendo necessário para garantir a eficácia das diligências, notadamente a prevista no item anterior, determino o SIGILO DO PROCEDIMENTO,
devendo a publicação desta portaria ser feita com a supressão dos itens referentes a diligência e o acesso aos autos restringido as partes ou
seus procuradores legalmente constituídos (Art. 7° da Resolução n°23/2007 do CNMP);
6) 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, 08 de fevereiro de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI16766
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000186-325/2021
Trata-se de certidão expedida pela Assessoria de Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI, atuada como Notícia de Fato (NF) 000186-325/2021,
em que a Sra. Francilene Maria Rodrigues de Oliveira entrou em contato com esta Promotoria de Justiça, via telefone, informando que deseja
medidas protetivas em seu favor e em desfavor de seu ex-companheiro, sobretudo ante fato ocorrido em 18.03.2021.
Ante o colhido neste procedimento, requereu-se medidas protetivas em favor da noticiante e em face do noticiado, seu ex companheiro.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que fora realizado o Requerimento de Medidas Protetivas em favor da declarante e em face de seu excompanheiro, Benedito Rodrigues dos Santos Neto, devidamente tombado no PJe sob o número 0800213-05.2021.8.18.0084.
À vista do exposto, diante do ajuizamento de Medidas Protetivas, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Comunique-se a noticiante para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 12 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000086-283/2019
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto acompanhar suposta situação de risco de Maria
Nercinda Rodrigues, pessoa idosa que estaria em situação de negligência e vulnerabilidade.
O presente procedimento fora fruto da conversão da Notícia de Fato (NF) 000086-283/2019, que fora instaurada através de Denúncia Anônima
encaminhada a esta Promotoria de Justiça pela Ouvidoria do MP-PI.
Narrava-se, em denúncia, que a Sra. Maria Nercinda e seu esposo, também pessoa idosa, estariam vivendo em completa vulnerabilidade e
abuso, por parte da sua filha, Sra. Edina Maria Rodrigues e o esposo desta, Sr. Francisco das Chagas Alves Sobrinho.
Tais fatos foram ratificados pela equipe técnica do CRAS de São Miguel da Baixa Grande-PI.
É o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que no bojo deste procedimento, foram requeridas medidas protetivas em favor dos idosos, bem como
determinou-se o acompanhamento do caso pelo CRAS de São Miguel da Baixa Grande pelo período de seis meses, a fim de que se fossem
tomadas novas medidas no fim deste período, acaso a situação de vulnerabilidade não cessasse.
No final dos seis meses, constatou-se que o esposo da Sra. Maria Nercinda se negava a receber qualquer tipo de auxílio dos órgãos
assistenciais, preferindo permanecer morando na mesma residência que sua filha, Sra. Edina Maria.
Quanto a Sra. Maria Nercinda, esta, desde maio de 2020, está sob os cuidados da Sra. Maria Cristina Muniz da Silva, que, embora não seja
parente da idosa, voluntariou-se a desempenhar os cuidados necessários para garantir os direitos dela.
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Segundo relatórios do CRAS, a idosa, desde passou a morar com sua atual cuidadora, teve melhora significativa em seu estado. Porém, por
conta da idade avançada, tornou-se incapaz de realizar sozinha atos da vida civil, incapacidade esta confirmada por laudo médico acostado aos
autos, informando que a Sra. Maria Nercinda foi diagnosticada com demência, gonartrose e anormalidade de marcha e mobilidade (CID
F02+M17+R26.4).
Em razão das informações contidas nos relatórios elaborados pelo CRAS de São Miguel da Baixa Grande-PI, ajuizou-se, no dia 11.04.2021, no
Pje, Ação de Interdição em face de Maria Nercinda Rodrigues, requerendo que a Sra. Maria Cristina Muniz da Silva viesse a se tornar sua
curadora, gerando o número de processo: 0800211-35.2021.8.18.0084.
Diante do exposto, em razão da situação de risco em que se encontrava Maria Nercinda Rodrigues ter cessado, sem prejuízo de seu
desarquivamento, acaso surjam novos elementos, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, ARQUIVO o presente procedimento, com as
devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí. Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Barro Duro - PI, 14 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

4.12. 74ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - BARRO DURO16767
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de Notícia de Fato nº 000019-336/2021
Trata-se de Notícia de Fato (NF) 000019-336/2021, instaurada a partir de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado por Fred
Farias dos Santos.
Sr. Fred Farias dos Santos concorreu às eleições de 2020, ao cargo de Vice-Prefeito de Barro Duro - PI, e, para isso, apresentou registro de
candidatura no sistema eletrônico PJe (0600409-88.2020.6.18.0074), do qual extraiu-se cópia.
No supramencionado registro de candidatura, o nominado nacional informou que seu domicílio eleitoral seria a Localidade Malhada dos Bois,
S/N, Zona Rural de Barro Duro - PI, não obstante seja fato público e notório tratar-se de pessoa residente e domiciliada em Passagem Franca do
Piauí, e não Barro Duro.
Domicílio eleitoral é o lugar de residência ou moradia do requerente à inscrição eleitoral, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). Ou, segundo a jurisprudência do TSE, o lugar onde o interessado tem vínculos políticos, sociais, patrimoniais e de
negócios. É assim que o Glossário Eleitoral Brasileiro define esse importante conceito, que trata de um dos requisitos de elegibilidade de um
candidato.
De acordo com o artigo 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9. 504/1997), para disputar um pleito, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pela qual deseja concorrer pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo. Isso, entre outros requisitos, como não incorrer em incompatibilidades ou inelegibilidades.
Ocorre, porém, que ao realizar busca nos sistemas de serviço do Ministério Público, tais como o BID (Busca Integrada de Dados), sistema este
que permite busca de dados em diferentes órgãos, como TCE, Receita Federal, etc., constatou-se que os dados informados pelo Sr. Frede
Farias, tais como endereço residencial, referem-se, todos, ao município de Passagem Franca do Piauí, notadamente na Avenida Costa e Silva, nº
390, Centro de Passagem Franca do Piauí.
Eis o relatório. Passo à decisão.
No dia 25 de março de 2021, foi enviado Ofício nº 539/2021-PJBD/MPPI ao Cartório Eleitoral da Comarca de Barro Duro, solicitando o envio a
esta Promotoria de Justiça, de cópia da ficha de inscrição/cadastro eleitoral realizada pelo Sr. Fred Farias dos Santos, bem como envio de toda a
documentação apresentada pelo interessado para comprovar as informações constantes no cadastro eleitoral, especialmente no que se refere ao
seu domicílio eleitoral.
Em resposta, o Cartório Eleitoral enviou Ofício nº 013/2021, com toda a documentação solicitação pelo Parquet. Averiguando a documentação
apresentada, constata-se que o Sr. Frede Farias tem realmente domicílio eleitoral na Localidade Malhada dos Bois, em Barro Duro-PI, conforme
informado em ficha de cadastro eleitoral.
À vista do exposto, diante da comprovação de domicílio eleitoral pelo Sr. Frede Farias, inexistindo outras providências a serem adotadas
neste momento, no âmbito do Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP e publicações necessárias. Deixo de comunicar ao noticiante, por tratar-se de notícia encaminhada por dever de ofício.
Barro Duro - PI, 14 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

4.13. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16768
Portaria nº 18/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP nº 000012-111/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
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;
que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí v elar pelas fundações onde situadas;
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;
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);
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;
que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos fins
pretendidos.
que o art.9º, ato nº 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
Página 30

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 843 Disponibilização: Quinta-feira, 15 de Abril de 2021 Publicação: Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

que foram requisitadas documentações para analisar as contas da FUNDAÇÃO CULTURAL JOÃO ALMEIDA DE MARTINS DA COSTA, porém
não houve resposta.
que foi aberto o procedimento 000012-111/2021, a fim de analisar a situação das fundações aptas.
que foi aberto este procedimento, para instruir os autos de ação de extinção da Fundação em comento.
Considerando que os documentos gerados pelo BID (Busca Integrada de Dados) estão protegidos e controlados pela Lei nº 12.527/2011;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo SIMP nº 000012-111/2021),
com o objetivo de ajuizar a ação de extinção da FUNDAÇÃO CULTURAL JOÃO ALMEIDA DE MARTINS DA COSTA. Desde logo, que:
Autue-se;
seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
1.
1.
1.
os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID;
1.
1.
1.
sejam juntados os documentos gerados pelo BID ao SIMP nº 000012- 111/2021;
e) seja ajuizada a ação de extinção da FUNDAÇÃO CULTURAL JOÃO ALMEIDA DE MARTINS DA COSTA.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 19 de fevereiro de 2021.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça

4.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 16769
PORTARIA Nº 43/2021
Objeto: Prorrogação de prazo de Correição Interna Anual na 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput, art. 129, I e II, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que fora determinado o período de 22 de março de 2021 a 31 de março de 2021, para realização da Correição Interna Anual
na 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, conforme Portaria nº 33/2021;
CONSIDERANDO o grande volume de procedimentos extrajudiciais que tramitam nesta Promotoria de Justiça e o fato da equipe que a compôe
se encontrar reduzida, ocasionando a impossibilidade de conclusão dos trabalhos correicionais em apenas 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO o deferimento da solicitação feita à CGMP-PI pela prorrogação da correição interna anual, informado via e-mail no dia
05/04/2021;
RESOLVE:
PRORROGAR o prazo para encerramento da Correição previsto no artigo 2º da Portaria nº 33/2021, desta Promotoria de Justiça, para o dia 15
de abril de 2021, no horário já estabelecido.
Dê-se ciência do teor desta à Procuradora-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se.
Registre-se.
Dê-se ciência e Cumpra-se.
Piripiri, 06 de Abril de 2021.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 46/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a função de zelar pelo efetivo respeito aos direitos individuais indisponíveis e coletivos
assegurados na Carta Magna, bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamentalà administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO que a vigente Constituição da República e a Constituição Estadual consagraram como princípio fundamental da Administração
Pública a publicidade (CF, art. 37, caput), bem como garantiu o direito fundamental à informação (CF, art. 5º, inciso XIV);
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade, enquanto transparência da gestão,possibilita maior controle social das contas públicas,
facilitando a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira e, consequentemente, reduzindo a margem de eventuais
desvios, sendo, portanto, uma medida de caráter preventivo visando o direito fundamental a uma boa administração pública;
CONSIDERANDO que apesar de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública, ainda persiste a necessidade da utilização de
instrumento para garantir a transparência da gestão, disponibilizando informações sem a necessidade de prévia requisição;
CONSIDERANDO que circulam nas redes sociais e imprensa local, informações sobre a indisponibilidade do Portal da Transparência
do Município de Piripiri-PI;
CONSIDERANDOque ao acessar o sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pirpiri-PI (https://www.piripiri.pi.gov.br/) na presente
data, foi constatado o seguinte:
1) aba "portal da transparência" indisponível
2) aba "licitações" indisponível
3) aba "legislação" indisponível
4) não existe uma aba específica para a publicação dos gastos referentes ao enfrentamento da covid-19. Assim, não foi possível
verificar informações acerca das contratações, das aquisições ou dos dados exigidas pelo §2º, artigo 4º da lei nº lei n° 13.979/2020
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CONSIDERANDO que a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) determina que deve ser assegurado pelo Poder Público a "gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação" (art. 6, inciso I);
CONSIDERANDO que após a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), a existência de sítio oficial do órgão administrativo na internet
acarreta a obrigatoriedade da sua utilização para divulgação das licitações.
CONSIDERANDO que indisponibilidade do Portal da Transparência do Município de Piripiri-PI poderá macular todas as licitações em
andamento, pois a ausência de publicidade, em site oficial do município, do edital ou do instrumento convocatório do certame licitatório, dos
resultados e de todos os contratos celebrados, exigida pelo disposto no inciso IV do § 1º do art. 8º da lei 12.527/2011, poderá gerar nulidade
dos procedimentos licitatórios, uma vez que a referida exigência normativa configuranorma cogente, cujo cumprimento não pode ser
afastado por mera vontade ou capricho da Administração Pública.
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade visa assegurar a existência de ampla competitividade nos procedimentos licitatórios,
possibilitando que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento da abertura da licitação, o que é essencial para que a Administração
Pública possa selecionar a proposta mais vantajosa sob o ponto de vista do interesse público.
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
CONSIDERANDO que dentre os requisitos legais exigidos, a legislação supracitada prevê a disponibilização, em sítio eletrônico específico,
de todas as contratações ou aquisições realizadas, verbis:
"Art. 4º
(...)
§ 2º - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da
Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição".
CONSIDERANDO que, conforme a Nota Técnica 01/2020 do TCE/PI, por meio de seu item 6.10, deve ser publicada, sem prejuízo da imediata
disponibilização em sítio eletrônico oficial na rede mundial de computadores (internet) das informações relativas às contratações decorrentes da
Lei nº 13.979/2020, com todos os elementos previstos no § 2º do art. 4º desta lei - nome do contratado, número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição -, além dos exigidos na Lei nº 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação), deve ser efetuada a publicação resumida do instrumento de contrato, bem como de eventuais aditamentos, na
imprensa oficial, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993;
CONSIDERANDO a efetivação da política de transparência da administração pública, como vincula o art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020, e
de acordo com o item 5.14, da Nota Técnica 01/20, do TCE/PI; e do item 7, da Nota Técnica Orientativa do Gabinete de Acompanhamento
e Prevenção à COVID19 (GAP-COVID19), do Ministério Público do Piauí, devendo o Ente Público criar uma aba específica no portal da
transparência de seu sítio eletrônico, alimentando-a diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a
execução de despesas, como decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais,
contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do
bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou
seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do
COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla publicidade dos gastos públicos realizados, deve ser levado em conta que a celeridade necessária
para as aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 44/2021, adotando como diligências iniciais as seguintes providências:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a Juntada de prints, matérias jornalísticas e vídeos que circulam nas redes sociais e na imprensa sobre o caso.
c) Expeça-se, por meio eletrônico, Notificação Recomendatóriaao Município de Piripiri-PI, na pessoa da Exma. Sra. Prefeita Jovenília Alves
de Oliveira Monteiro, recomendando a adoção de medidas urgentes no sentido de:
1) Promover, na medida de suas respectivas obrigações legais e contratuais, as providências administrativas e técnicas necessárias para
regularizar o Portal da Transparência do Município de Piripiri-PI, bem como as abas "Licitações" e "Legislação", presentes no sítio
eletrônico oficial, de modo a atender satisfatoriamente todos as exigências impostas pela Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pela
Lei 12.527/2001 - Lei de Acesso a Informação, pela Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e demais legislações
pertinentes.
2) Promover, na medida de suas respectivas obrigações legais e contratuais, as providências administrativas e técnicas necessárias
para disponibilizar, por meio de criação de aba específica no Portal da Transparência, os dados referentes às receitas e despesas
relacionadas ao combate da pandemia do Covid-19;
3) Na página de internet mencionada no item 2, incluir a apresentação de forma discriminada dos valores orçamentários recebidos e de
execução de despesas, a exemplo de contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho,
liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra;
contendo, no que couber, os nomes dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs), os prazos
contratuais, os objetos e quantidades contratados, os valores individualizados contratados e os números dos respectivos processos
de contratação ou aquisição, com identidade visual que torne as informações acessíveis à população, como determina o artigo 4º,
parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020;
Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos documentos recebidos e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri-PI, 15 de Abril de 2021.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.15. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16774
PORTARIA 29ª PJ Nº 60/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 29ª PJ Nº 01/2021
Objeto: acompanhar o planejamento e execução da vacinação contra o vírus H1N1 no âmbito do Município de Teresina.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público "a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127 da CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
Página 32

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 843 Disponibilização: Quinta-feira, 15 de Abril de 2021 Publicação: Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a pandemia enfrentada globalmente contra o novo coronavírus, cuja resolução mais eficaz se dá através da vacinação em
massa de toda a população mundial;
CONSIDERANDO que, paralelamente à vacinação contra a COVID-19, iniciou-se a vacinação contra a gripe causada pelo vírus H1N1, no âmbito
do Município de Teresina;
CONSIDERANDO que a vacinação contra a gripe H1N1 é de extrema importância, haja vista os sintomas causados pelo vírus em muito se
assemelham aos sintomas indicadores de COVID-19;
CONSIDERANDO que, além da aquisição e distribuição das doses de vacina, também se faz necessário a preparação de toda a estrutura de
saúde pública do Município de Teresina, com a aquisição, por exemplo, de seringas, agulhas e demais insumos essenciais para a imunização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017, é o instrumento adequado para apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo Nº 01/2021, a fim de acompanhar o planejamento e execução da Vacinação contra a gripe H1N1
na cidade de Teresina-PI, determinando desde logo:
a) Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração e registro dos 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;
b) Nomeação do Sr. Victor Augusto Soares Freire, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se por
analogia o que determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
c) Envio de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
d) Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por
analogia ao que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
e) Oficie-se a Fundação Municipal de Saúde de Teresina para que preste informações sobre o planejamento e execução da vacinação contra
gripe H1N1, especialmente no que concerne a: descrição de cada etapa de imunização, com respectivos grupos prioritários, bem como
quantidade de doses a serem aplicadas; previsão de encerramento da campanha de vacinação, com a informação atinente à meta de vacinação.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 15 de abril de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça 29ª PJ

4.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI16775
NOTÍCIA DE FATO Nº 19/2021/PJR-MPPI
Noticiante: Conselho Tutelar de Regeneração/PI
Noticiado: Município de Regeneração/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO/INDEFERIMENTO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Conselho Tutelar de Regeneração/PI (OFÍCIO Nº 38/2021-CT), solicitando a intervenção deste Órgão
Ministerial junto ao Município de Regeneração/PI para que os Conselheiros Tutelares sejam incluídos no grupo prioritário para imunização no
município, garantindo, dessa maneira, sua segurança no trabalho e a continuidade dos atendimentos realizados.
A solicitação fora encaminhada nos seguintes termos: "Vimos por meio deste informar que o Conselho Tutelar em Regeneração-PI é o órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos na lei 8.069/90. Enviou um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde e documentação com orientações do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Piauí (ACONTEP), do Fórum Colegiado Nacional de
Conselheiros Tutelares (FCNCT) solicitando que as Conselheiras Tutelares sejam incluídas no grupo prioritário para a imunização da
COVID-19, tendo em vista a grande relevância do trabalho desenvolvidos pelas Conselheiras Tutelares no sentido de zelar pela proteção e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes regenerenses, solicitamos a nossa inclusão no grupo prioritário para imunização em seu
município, garantindo, dessa maneira, sua garantia no trabalho e a continuidade do atendimento realizado por esse importante órgão. É válido
destacar que a imunização dos Conselheiros se torna primordial, uma vez que por estarmos em contato direto constantemente com crianças e
adolescentes, pondo suas vidas em riscos".
Acostou documentos.
Eis o que merecia relatar.
Os Conselheiros Tutelares de Regeneração/PI solicita a intervenção deste Órgão Ministerial para que sejam vacinados contra o Covid-19 pelo
Município de Regeneração/PI, justificando o relevante trabalho desenvolvido pelas Conselheiras Tutelares no sentido de zelar pela proteção e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes regenerenses, bem como por estarem em contato direto com crianças e adolescentes, pondo
suas vidas em risco.
O Ministério da Saúde elaborou o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, atualmente na sua
5a edição (https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/centrais-de-conteudo-corona/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-acovid-19-5a-edicao).
Na mesma linha, o Plano de Vacinação elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI estabeleceu critérios para formação
dos grupos prioritários para recebimento da vacina (http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacionalde-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-piaui.html).
A Prefeitura de Regeneração/PI comunicou este Órgão Ministerial que está seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19, assim como o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde para vacinar o público-alvo
(https://simp.mppi.mp.br/taxonomia/protocolo/detalhes/protocoloDetalhar.seam?cid=1467).
Resta claro, portanto, que, diante das especificidades da COVID-19, com base em estudos científicos, bem como da situação de absoluta
discrepância entre a demanda por vacina e sua oferta, tornou-se impositiva a divisão da população em grupos, os quais devem ser rigorosamente
observados, sob pena de impedir o alcance dos objetivos nacionais (e mesmo globais) pretendidos na estratégia de combate a pandemia de
COVID-19.
Nota-se que, as justificativas trazidas pelos Conselheiros Tutelares não estão em consonância com a ordem de preferência para recebimento da
vacina. O fato de estarem em contato direto constantemente com crianças e adolescentes não lhe confere, somente por isso, enquadramento na
prioridade em tela, uma vez que não se trata no caso de trabalhador que esteja na linha de frente, nem tampouco atuando em espaços com
atendimento a pacientes, conforme conceito do plano nacional, seguido pelo próprio Plano Estadual, no qual o Município segue obedecendo.
Com a devida vênia, não pode com isso concordar o Ministério Publico, em detrimento da garantia de prioridade aos idosos. Ademais, deve-se
atentar a ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde, seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.
Nesse contexto, desnecessário a tramitação do presente expediente, razão pela qual o arquivamento é medida que se impõe.
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ANTE O EXPOSTO, considerando não se trata no caso de trabalhador(a) que esteja na linha de frente, nem tampouco atuando em espaços com
atendimento a pacientes, razão pela qual, promovo o encerramento e arquivamento do presente expediente, nos termos da Resolução n.
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Registre-se no SIMP como Notícia de Fato.
Publique-se no DOEMP-PI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 13 de Abril de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

4.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI16776
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
PORTARIA 18/2021
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em processo administrativo 039/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de Alagoinha-PI.
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 no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que na licitação de n.º 039/2021, o presente membro Ministerial constatou que a planilha orçamentária não trazia os preços
unitários;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 40, par. 2º, inciso II, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica a análise da cláusula econômica financeira;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 01 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
PORTARIA 19/2021
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em processo administrativo 029/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de Alagoinha-PI.
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 no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que na licitação de n.º 029/2021, o presente membro Ministerial constatou que a planilha orçamentária não trazia os preços
unitários;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 40, par. 2º, inciso II, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica a análise da cláusula econômica financeira;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 01 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
PORTARIA 20/2021
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em processo administrativo 045/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de Pio IX-PI.
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 no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que na licitação de n.º 045/2021, o presente membro Ministerial constatou que a planilha orçamentária não trazia a quantidade
dos bens desejados;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 40, par. 2º, inciso II, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica a análise da cláusula econômica financeira;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
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Pio IX-PI, 05 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
PORTARIA 21/2021
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em processo administrativo 043/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de Pio IX-PI.
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 no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que na licitação de n.º 043/2021, o presente membro Ministerial constatou que a planilha orçamentária não trazia a quantidade
dos bens desejados, bem como objeto genérico;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 40, inciso I, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica o julgamento objetivo, bem como a isonomia entre os concorrentes;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 06 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
PORTARIA 22/2021
ASSUNTO: Apurar possível ausência de alimentação do Portal da Transparência da Câmara Legislativa de Pio IX-PI.
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 no site da Câmara Legislativa de Pio IX-PI;
CONSIDERANDO que a ausência de alimentação dos dados de 2021;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica a aplicação do Princípio da Participação Popular, sobretudo na vertente fiscalizatória;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 12 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

4.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI16777
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 09/2021 - PORTARIA Nº 10/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da CF/88, o qual preconiza que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º do ECA, que dispõe: "A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência";
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato nº 20/2020 sob o SIMP 000579-293/2020, para verificar situação descrita no ofício nº 02/2020
encaminhado pelo Conselho Tutelar de Boqueirão do Piauí/PI narrando a situação da suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido
contra a adolescente de iniciais I. M. de R. dos S., de 13 (treze) anos, apontado como agressor a pessoa de Francisco de Assis dos Santos
Sousa, conhecido como "Carbureto";
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da Notícia de Fato nº 20/2020 SIMP nº 000579-293/2020 e há necessidade da obtenção de informações
para a tomada da providência cabível;
CONSIDERANDO que foi enviado relatório para o e-mail funcional do Assessor de Promotoria de Justiça, Jhônatha Magalhães Silva
(jhonathamagalhaes@mppi.mp.br), relatando a suposta situação do cometimento do crime disposto no art. 218-B do Código Penal
(Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), praticado pela pessoa de
Leidiane na cidade de Boa Hora/PI em face da adolescente em acompanhamento neste procedimento;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fatos
ainda não sujeitos a inquérito civil;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que
couber, o princípio da publicidade dos atos;
RESOLVO: CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO Nº 20/2020 (NF) SIMP nº 000579-293/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), para
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verificar situação descrita no ofício nº 02/2020 encaminhado pelo Conselho Tutelar de Boqueirão do Piauí/PI narrando a situação da suposta
prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra a adolescente de iniciais I. M. de R. dos S., de 13 (treze) anos, apontado como
agressor a pessoa de Francisco de Assis dos Santos Sousa, conhecido como "Carbureto", DETERMINANDO-SE:
1. A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
2. Nomeio como secretário para este procedimento, o servidor lotado na Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, com fulcro no art. 4º,
inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. O encaminhamento do arquivo em formato Word à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
4. Encaminhe-se e-mail ao CSMP e ao CAODIJ, informando-lhes sobre esta instauração, com o envio desta Portaria em arquivo editável;
5. A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
6. A reiteração do Ofício nº 68/2020-PJCC à Delegacia de Polícia Civil de Capitão de Campos, encaminhado na data de 18 de dezembro de
2020, solicitando informações à Delegada de Polícia Civil de Capitão de Campos acerca do ofício referido;
7. Tendo em vista o novo relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar do Município de Boqueirão do Piauí, que noticia que a adolescente de
iniciais I. M. de R. dos S., de 13 (treze) anos, estaria sendo colocada em situação de prostituição na cidade de Boa Hora, expeça-se ofício com
encaminhamento à Promotoria de Justiça Criminal de Barras/PI, local onde estaria acontecendo essa prática criminosa disposta no art. 218-B do
Código Penal.
Cumpra-se, com a renumeração das folhas e os devidos registros no SIMP.
Capitão de Campos/PI, 15 de abril de 2021.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça respondendo

4.19. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16778
PROCESSO N. 0000852-52.2020.8.18.0032 SIMP N. 001696-361/2020
DECISÃO
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei
nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), figurando como investigado RUAN VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao indiciado.
Foi expedido o Ofício n. 982/2021 para que o indiciado informasse se possui interesse em celebrar ANPP.
O expediente foi enviado ao advogado do investigado, conforme comprovante de envio e recebimento juntado no ID 32664827.
Contudo, conforme certidão de ID 32716669, devidamente notificado, por meio de seu causídico, o indiciado deixou transcorrer o prazo
assinalado no ofício e não manifestou interesse em celebrar ANPP.
Assim, diante da demonstração latente de desinteresse em discutir ANPP, NEGO ao investigado seguimento da oferta de ANPP (Acordo de NãoPersecução Penal), devido a sua inércia em se manifestar acerca da propositura do acordo.
Notifique-se o investigado, por meio de seu causídico, para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMP/PI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP
e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão, junte- se cópia desta e da respectiva certidão no sistema Themis Web, com
remessa dos autos ao gabinete desta Promotoria para manifestação finalística cabível.
Picos, 8 de abril de 2021.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela
8ª Promotoria de Justiça de Picos1
1Portaria PGJ n. 654/2021, de 05 de abril de 2021.

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA16759
REFERÊNCIA: Segundo Aditamento ao Termo de Convênio n°11/2017
PARTES: Ministério Público do Estado do Piauí/ CNPJ n°05.805.924/0001-89
Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado do Piauí
REPRESENTANTES: Carmelina Maria Mendes de Moura/ José Arimateia Marques Area Leão Costa.
OBJETO: a consignação em folha de pagamento para possibilitar aos filiados ativos e inativos do Ministério Público do Estado do Piauí, o custeio
da contribuição associativa mensal do Sindicato, bem como outros valores creditados ao mesmo, destinados a terceiros, realizadas mediante o
uso de instrumento próprio, e, consequentemente, o devido repasse à entidade sindical dos valores consignados em folha de pagamento,
observada a margem legal de desconto, a fim de alterá-lo visando a prorrogação da vigência.
VIGÊNCIA: 1º de abril de 2021 e término em 31 de março de 2023.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0003602/2020-19

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. DESPACHO PGJ16773
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0070472
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0428.0000428/2021-61. Pregão Eletrônico n°. 04/2021. Registro de preços pelo prazo
de 12 (doze) meses para eventual aquisição de água mineral e vasilhame de 20 litros, conforme lotes I e II do Termo de Referência (Anexo I do
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Edital). Improcedência do Recurso. Manutenção da decisão do pregoeiro. Seguimento regular do certame.
Considerando o recurso administrativo interposto pelo licitante ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA CUNHA (SEI nº 0068212) e que a recorrida C L
BESERRA & CIA LTDA não apresentou contrarrazões recursais. Considerando a manifestação esposada pelo condutor do Pregão (SEI nº.
0068218).
Considerando que, conforme inteligência do art. 1.078 do Código Civil, o prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações
contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, ou seja, 30 de abril.
Considerando que, nos termos do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, no caso de exigência do balanço
patrimonial do último exercício social com relação às empresas submetidas ao regime de Escrituração Contábil Digital (ECD), somente será
devida e possível depois de vencido o prazo para envio das informações pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o qual encerra-se
no dia 31 de maio.
Considerando que a apresentação de Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2019 pela empresa recorrida se deu de forma regular, uma
vez que esta foi convocada pela Administração no dia 23.03.2021. Portanto, antes do termo inicial de exigibilidade de documentação referente ao
exercício financeiro de 2020.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 47/2021 com manifestação pela improcedência do recurso administrativo.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CONFERINDO-SE REGULAR SEGUIMENTO DO CERTAME.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos ao Pregoeiro para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0070513
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004822/2020-74. Pregão Eletrônico nº. 33/2016. Contratação de empresa para
a prestação dos serviços continuados de limpeza, recepção, condução de veículo leve e pesado, motoboy e office-boy. Recurso administrativo
interposto contra a decisão da aplicação de penalidades administrativas. Improcedência. Manutenção das sanções de impedimento de licitar e
contratar com o Estado do Piauí, com o devido registro no CADUF - Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços - pelo prazo
de 2 (dois) anos e de multa, em razão de apresentação de documentação falsa exigida para o certame.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso administrativo
interposto pela empresa A.R.3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 03.369.021/0001-77 contra a decisão de aplicação de sanções
administrativas no bojo do Pregão Eletrônico nº. 33/2016 (SEI nº. 0019663).
Considerando que o referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento de cláusula da avença por parte da empresa em epígrafe, conforme atestado pela
Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº. 0067457); também pelo pregoeiro responsável pelo certame (SEI nº. 0019626,
págs. 12-16).
Considerando o Ofício CLC contendo a análise das razões recursais (SEI nº. 0067457), elaborado pela Assessoria de Gestão de Contratos,
manifestando-se pela improcedência do recurso administrativo. Considerando o Parecer Jurídico n°. 46/2021 que se manifestou pelo
indeferimento dos pedidos formulados pelo particular em sede recursal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MANTENDO A DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO
BOJO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2016.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 16762
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 146/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 a 15 de abril de 2021, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, servidora comissionada ROSANGELA
DA SILVA SANTANA, Coordenadora Técnica, matrícula nº 15642, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994.
Teresina (PI), 14 de abril de 2021.
Francisco Carlos da Silva Júnior
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
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