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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. PAUTA DE SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA 16976
PAUTA DA 5ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO DIA 30 DE
ABRIL DE 2021, ÀS 16h.
1. Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0336.0002843/2021-62 (GEDOC nº 000001-327/2021). Assunto: Proposta de Resolução que
define, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a aplicação da Tabela de Correção Monetária, adotada pela Justiça Estadual do Piauí,
nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. Relator: Procurador
de Justiça Hosaías Matos de Oliveira.
2. Deliberação sobre o Edital de convocação para eleição de Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 71 do Regimento Interno do Colégio
de Procuradores.
3. Assuntos Institucionais.
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino
Procuradora de Justiça
Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça

2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. PAUTA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA
30 DE ABRIL DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.16957
PAUTA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. SOLENIDADE DE POSSE
2.1 Posse dos Promotores de Justiça Dra. Cynobellina de Assunção Lacerda Andrade, na 5ª Promotoria de Justiça de Teresina e Dr. Francisco
de Jesus Lima, na 42ª Promotoria de Justiça de Teresina, em razão de permuta.
3. JULGAMENTO DE PROCESSOS
3.1 PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
4.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000009-226/2021). Procedimento eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Assunto: Edital CSMP Nº 03/2021 - Concurso de REMOÇÃO POR MERECIMENTO para o cargo de Promotor de Justiça Titular
da 37ª Promotoria de Justiça de Teresina. Promotores de Justiça: Flávia Gomes Cordeiro, Luciano Lopes Nogueira Ramos, Plínio Fabrício de
Carvalho Fontes, Gianny Vieira de Carvalho, Rodrigo Roppi de Oliveira, Cezário de Sousa Cavalcante Neto, Marcelo de Jesus Monteiro Araújo e
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
3.2 PROPOSTA DE SÚMULAS
3.2.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n°000022-226/2020). Processo eletrônico. Origem: Centro de Apoio Operacional de
Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP. Assunto: Proposta de Súmulas do CSMP/PI. Promotor de Justiça: Dr. Sinobilino
Pinheiro da Silva Júnior. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
4. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
4.1 SEI
4.1.1 PGA-SEI. 19.21.0700.0003087/2021-42. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000140-088/2020;
4.1.2 PGA-SEI. 19.21.0700.0003077/2021-21. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação Procedimento Administrativo
nº 027/2019 (SIMP 000110-358/2019);
4.1.3 PGA-SEI. 19.21.0099.0003004/2021-46. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício nº 533/2021.757-060/2019SUPJCM - MPPI - arquivamento do Procedimento Administrativo nº 97/2019 (SIMP 000757-060/2019);
4.1.4 PGA-SEI. 19.21.0378.0003038/2021-84. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Memorando nº 42/2021 - instauração
do Procedimento Administrativo SIMP nº 000018-033/2021;
4.1.5 PGA-SEI. 19.21.0378.0003035/2021-68. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000025-339/2020;
4.1.6 PGA-SEI. 19.21.0623.0003049/2021-89. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II/PI. Assunto: ofício nº 134/2021 GPJPII - prorrogação
do prazo de conclusão dos Procedimentos Administrativos n° 13/2018 (SIMP 170-182/2018), 09/2018 (SIMP 089-182/2018), 24/2018 (SIMP 363
182/2018), 17/2019 (SIMP 331-182/2019), 18/2019 (SIMP 351-182/2019), 33/2018 (SIMP 497-182/2018), 20/2019 (SIMP 377-182/2019), 30/2018
(SIMP 468-182/2018);
4.1.7 PGA-SEI. 19.21.0700.0003105/2021-41. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000033-088/2020;
4.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0003022/2021-51. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 002749-361/2020, a fim de apurar a suposta prática do crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal) - Controle
Externo da Atividade Policial.
4.1.9 PGA-SEI. 19.21.0700.0003025/2021-67. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000193-361/2020, instaurado para acompanhar a restauração do inquérito policial nº 0001899- 13.2010.8.18.0032,
possivelmente extraviado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI;
4.1.10 PGA-SEI. 19.21.0700.0003027/2021-13. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000796-361/2019;
4.1.11 PGA-SEI. 19.21.0284.0003099/2021-41. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 115/2021- 44ª PJ comunicação de ajuizamento de ação - Inquérito Civil nº 74/2017 (000052-025/2017);
4.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0003104/2021-68. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000153-088/2020;
4.1.13 PGA-SEI. 19.21.0340.0003092/2021-69. Origem: GACEP. Assunto: OFÍCIO Nº 419/2021/MPPI/PGJ/GACEP - instauração dos
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Procedimentos Administrativos SIMP nº 000021-225/2021, 000019-225/2021, 000039-225/2021, e arquivamento dos Procedimentos
Administrativos SIMP 000035-225/2021, 000054-225/2020, 000163-225/2019, 000059-225/2019,000079-225/2019;
4.1.14 PGA-SEI. 19.21.0700.0003129/2021-72. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 002132-361/2019;
4.1.15 PGA-SEI. 19.21.0090.0003146/2021-33. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 253/2021 - 28ª PJT arquivamento do Procedimento Administrativo nº 49/2019 (SIMP nº 000076-029/2019);
4.1.16 PGA-SEI. 19.21.0700.0003137/2021-50. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº
001027-361/2020;
4.1.17 PGA-SEI. 19.21.0700.0003151/2021-60. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000178-361/2021; arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP nº 000725-090/2018 - 7ª PJ - Picos;
4.1.18 PGA-SEI. 19.21.0704.0002507/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 422/2021.154308/2019/SUPJCM-MPPI - arquivamento do Procedimento Administrativo n° 103/2019 (SIMP 000154-308/2019);
4.1.19 PGA-SEI. 19.21.0700.0002572/2021-76. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 235/2021 prorrogação do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório n° 032/2020 (SIMP: 000006-030/2020);
4.1.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0001844/2021-21. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 311/2021 prorrogação do prazo de tramitação da Noticia de Fato n° 009/2021 (SIMP n° 000018-030/2021);
4.1.21 PGA-SEI. 19.21.0700.0001867/2021-02. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000084-358/2019;
4.1.22 PGA-SEI. 19.21.0700.0001870/2021-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 106/2020 (SIMP nº 000230-292/2019) com a finalidade de averiguar situação de risco vivenciada por menor;
4.1.23 PGA-SEI. 19.21.0378.0001939/2021-75. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 334/2021 arquivamento da Notícia de Fato n° 046/2020 (SIMP: 000191-030/2020), com a finalidade de apurar irregularidades na demora para o
sepultamento de pacientes que vieram a óbito no HUT, supostamente vítimas de COVID-19, ignorados pelos familiares;
4.1.24 PGA-SEI. 19.21.0378.0002173/2021-62. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 312/2021 conversão do Procedimento Preparatório n° 012/2020 no Inquérito Civil Público n° 012/2020 (SIMP: 000220- 030/2019), que objetiva viabilizar
acompanhamento psiquiátrico a um paciente usuário de entorpecentes e com acometimento mental, através da Gerência de Saúde Mental da
Fundação Municipal de Saúde;
4.1.25 PGA-SEI. 19.21.0700.0002630/2021-62. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001334-089/2018;
4.1.26 PGA-SEI. 19.21.0700.0002635/2021-24. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 001363-089/2021;
4.1.27 PGA-SEI. 19.21.0166.0002645/2021-04. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício n º 443/2021.009063/2020/SUPJCM-MPPI - instauração do Inquérito Civil n° 16/2020 (SIMP 000009-063/2020), tendo em mira apurar a informação de que
dezenas de professores do EJA do Município de Campo Maior/PI teriam ficado sem receber salários de abril a julho de 2019, apesar de terem
trabalhado até o mês de julho de 2019;
4.1.28 PGA-SEI. 19.21.0700.0002674/2021-38. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000222-361/2019;
4.1.29 PGA-SEI. 19.21.0700.0002714/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000396-089/2019, instaurado para apurar irregularidade no uso do veículo do conselho tutelar de Picos-PI;
4.1.30 PGA-SEI. 19.21.0378.0002696/2021-06. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 411/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 025/2020 (SIMP nº 000205-030/2019);
4.1.31 PGA-SEI. 19.21.0378.0002695/2021-33. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 412/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 024/2020 (SIMP nº 000256-030/2019);
4.1.32 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 16/2021 (SIMP nº 000620-361/2021);
4.1.33 PGA-SEI. 19.21.0704.0002701/2021-25. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 465/2021 - SEPJCM MPPI - decisões de arquivamento das Notícias de Fato: NF 32/2020.000085-308/2020, NF 004/2021.000809-308/2020 e NF nº 005/2021.000845308/2020;
4.1.34 PGA-SEI. 19.21.0704.0002735/2021-77. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 467/2021.609-308.2020SEPJCM-MPPI - arquivamento da Notícia de Fato nº 000609-308/2020;
4.1.35 PGA-SEI. 19.21.0700.0002773/2021-81. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 020.2020 (SIMP nº
000204-088/2020), instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras de transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São José do Piauí;
4.1.36 PGA-SEI. 19.21.0120.0002672/2021-62. Origem: 40ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: CORREIÇÃO INTERNA ANUAL no
âmbito da 40ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões da Comarca de Teresina-PI, no período de 24/03/2021 (quarta-feira) a 26/03/2021
(sexta-feira), conforme Edital 01/2021-40ª PJ;
4.1.37 PGA-SEI. 19.21.0700.0002882/2021-48. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000015-088/2021;
4.1.38 PGA-SEI. 19.21.0700.0002898/2021-04. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 012.2021 (SIMP nº 000009-088/2021);
4.1.39 PGA-SEI. 19.21.0090.0002946/2021-98. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 208/2021 - 28ª PJT comunicação de virtualização do Inquérito Civil SIMP nº 000112-029/2019;
4.1.40 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 218/2021 - 28ª PJT conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286-029/2019) em Procedimento Administrativo e OFÍCIO Nº 219/2021 - 28ª PJT comunica a conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286- 029/2019) e da virtualização dos autos procedimentais;
4.1.41 PGA-SEI. 19.21.0417.0002740/2021-76. Origem: GERCOG. Assunto: Ofício nº 107/2021.000009-215/2020 - GERCOG - MPPI instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº 001/2021 (SIMP nº 000009-215/2020) através da Portaria nº 001/2021;
4.1.42 PGA-SEI. 19.21.0114.0003709/2021-89. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI. Assunto: OFÍCIO - 0071518 1PROMBOMJESUS - comunicar a completa digitalização dos autos físicos do processo nº 000054-080/2018, passando o feito a tramitar única e
exclusivamente em meio eletrônico;
4.1.43 PGA-SEI. 19.21.0704.0003668/2021-09. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 531/2021.014-417/2020
- SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000014-417/2020;
4.1.44 PGA-SEI. 19.21.0700.0003644/2021-38. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO N° 1598/2021-000875361/2020/SUPJP/1ªPJ-PICOS - comunicação de instauração do Procedimento Administrativo SIMP 000875-361/2020;
4.1.45 PGA-SEI. 19.21.0704.0003181/2021-63. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício n.º 570/2021.047062/2021/SUPJCM-MPPI - comunicação da instauração do Procedimento Administrativo n° 21/2021 e da Recomendação Administrativa n°
16/2021;
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4.1.46 PGA-SEI. 19.21.0700.0003251/2021-76. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo
nº 33/2021;
4.1.47 PGA-SEI. 19.21.0700.0003206/2021-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000154-088/2020;
4.1.48 PGA-SEI. 19.21.0700.0003200/2021-95. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 1416/2021/SUPJP/1ªPJ prorrogação do prazo de investigação do Inquérito Civil nº 09/2016 (SIMP Nº 000022-258/2017);
4.1.49 PGA-SEI. 19.21.0700.0003212/2021-62. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Procedimento
Administrativo nº 01/2019 (SIMP Nº 000920-361/2019);
4.1.50 PGA-SEI. 19.21.0700.0003214/2021-08. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000191-361/2020, instaurado para apurar o extravio de autos de inquérito policial nº 0000365-63.2012.8.18.0032 pela
autoridade policial;
4.1.51 PGA-SEI. 19.21.0213.0003278/2021-56. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: OFÍCIO nº 12/2021 3PJSRN - arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal - PIC 01/2019 (SIMP 000114-094/2018);
4.1.52 PGA-SEI. 19.21.0704.0003462/2021-42. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 656/2021.539-308/2020
- SUPJCM - MPPI - instauração do Inquérito Civil 14/2020, SIMP 000539-308/2020, com base na notícia de que o prefeito de Campo Maior não
paga o adicional de insalubridade do plano do PCC assinado ano passado para os enfermeiros desde março de 2020, desde o início da
pandemia, inclusive o adicional de 40% pelo combate ao coronavírus;
4.1.53 PGA-SEI. 19.21.0700.0003263/2021-43. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000689-090/2018.
4.2. E-DOC
4.2.1 E-DOC Nº 07010088558202091. Origem: 2ª Promotoria De Justiça De São João Do Piauí. Assunto: comunicação de instauração de
procedimento preparatório nº 000218-310/2020, instaurada em razão de Manifestação n° 224/2020 apresentada à Ouvidoria do MPPI.
4.2.2 E-DOC Nº 07010088559202035. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA. Assunto: comunicação conversão da Notícia de
Fato Nº 12/2020 em Procedimento Preparatório Nº 35/2020 (SIMP: 000032-027/2020), a fim de viabilizar a realização de cirurgia ortopédica de
retirada de pinos no Hospital Getúlio Vargas, da qual o paciente necessita.
4.2.3 E-DOC Nº 07010088986202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001085-369/2019, com finalidade de apurar demanda apresentada por Francisco das Chagas Cardoso da Silva e
Francisco de Assis Carvalho da Cruz. Segundo os noticiantes, Júlio César do Nascimento Mesquita, presidente da associação produtiva
progressista dos moradores do bairro Planalto, estava repassando a posse de terrenos localizados no loteamento Santa Luzia, mediante o
pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
4.2.4 E-DOC Nº 07010088985202079. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil nº 000221-424/2020, visando à apuração do fato noticiado, qual seja, possíveis irregularidades na distribuição de
cestas básicas pela Direção Geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí-ADH/PI no Residencial "Jacinta Andrade".
4.2.5 E-DOC Nº 07010088984202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000456-240/2020, Apurar suposta violação ao Decreto Municipal nº DECRETO N° 260, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, que
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
4.2.6 E-DOC Nº 07010088990202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 81/2020 (SIMP 000280-189/2018), com o fito de apurar possível uso indevido de veículo oficial,
Motocicleta Honda, modelo Bros, placa NIH7300, pertencente ao patrimônio do poder público municipal, por parte do Secretário Municipal de
Agricultura, Francisco Renato de Carvalho.
4.2.7 E-DOC Nº 07010088991202026. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato em Procedimento Administrativo nº 001663-361/2019, para exercer o controle externo da atividade policial, em relação a suposta
omissão do Corpo de Bombeiros quanto à ocorrência de incêndios no aterro municipal localizado na comunidade Valparaíso.
4.2.8 E-DOC Nº 07010088993202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000620-369/2019, reclamação apresentada por meio de abaixo-assinado pelos moradores da rua Anhanguera. Os noticiantes
afirmam que, naquela rua, foi iniciada a realização de obras de asfaltamento, o que dificultará o escoamento das águas pluviais, em razão de
desnível da topografia da rua.
4.2.9 E-DOC Nº 07010088994202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Simp nº 000035-066/2019, autuada a partir de representação feita pelo Sr. Cícero Santos Guedes, o qual informa que a carta de
aforamento nº 4.325, que deu origem à matrícula nº 8484, tem por objeto imóvel distinto daquele descrito no ato registral.
4.2.10 E-DOC Nº 07010088983202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato n.º 02/2020 (SIMP Nº: 000359-255/2020) em Procedimento Preparatório, com o fito de apurar a regularidade dos servidores com
maior rendimento no Município de Agricolândia, relativo aos anos de 2018 e 2019.
4.2.11 E-DOC Nº 07010088999202092. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato n.º 00245-081/2019 em Procedimento Preparatório, visando, apurar possível situação de negligência em torno dos cuidados
da idosa MARIA ELIZETE BARBOSA LIMA DA FONSECA.
4.2.12 E-DOC Nº 07010089000202022. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000046-102/2019, instaurado com a finalidade de fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI durante o ano de 2019.
4.2.13 E-DOC Nº 07010089113202028. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 002099-361/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Unidade Escolar Cel.
Francisco Santos, escola da rede estadual de ensino em Picos, concernentes ao combate à evasão escolar.
4.2.14 E-DOC Nº 07010089112202083. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 005/2019 (SIMP nº 000234-058/2019), instaurado para apurar maus tratos e negligência
supostamente praticados pelos filhos do idoso Francisco Isidorio Sobrinho.
4.2.15 E-DOC Nº 07010089111202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo n. 149/2019 - SIMP n. 000084-358/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível
da PCD Reis Nailon de Sousa Rocha.
4.2.16 E-DOC Nº 07010089114202072. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002706-100/2019, AVERIGUAR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE AO USUÁRIO DO SUS.
4.2.17 E-DOC Nº 07010089115202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 001621-100/2020.
4.2.18 E-DOC Nº 07010089116202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de PedroII-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de conclusão dos Inquéritos Civis n° 07/2019 (SIMP 623-182/2018), IC nº 20/2018 (SIMP 171-182/2018), IC nº 39/2017 (SIMP 450182/2017) e IC nº 51/2017 (SIMP 505-182/2017), IC nº 06/2018 (SIMP 019-182/2017) e IC nº 12/2019 (SIMP 195-182/2019) e IC nº 02/2010
(SIMP 128-182/2017).
4.2.19 E-DOC Nº 07010089110202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo Eleitoral nº 04/2020 (SIMP Nº 000018-175/2020), instaurado por meio da Portaria n.º 05/2020, com o fito de
acompanhar a alimentação do Sisconta Eleitoral, com informações sobre decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade.
4.2.20 E-DOC Nº 07010089125202052. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP/MPPI nº 000103-085/2020).
4.2.21 E-DOC Nº 07010089135202098. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 06/2020, SIMP nº 3-308/2020, instaurado em razão das declarações prestadas no dia 07.01.2020 pela Sra.
Deliciée Leite de Oliveira na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior/ PI.
4.2.22 E-DOC Nº 07010089139202076. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 24/2020 em Procedimento Preparatório Nº 38/2020 (SIMP: 000058-027/2020), a fim de apurar falta de repouso adequado para os
técnicos de enfermagem da Cirurgia III do Hospital Getúlio Vargas.
4.2.23 E-DOC Nº 07010089121202074. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Preparatório nº 000043-101/2020.
4.2.24 E-DOC Nº 07010089119202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000289-100/2020, AVERIGUAR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS E DA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL, OBJETIVANDO A DEFESA DA SAÚDE, DO SOSSEGO PÚBLICO E DO MEIO AMBIENTE DO NOTICIANTE E DOS
MORADORES CIRCUNVIZINHOS.
4.2.25 E-DOC Nº 07010089117202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 002098-361/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Unidade Escolar José
de Deus Barros, escola da rede estadual de ensino em Picos.
4.2.26 E-DOC Nº 07010085808202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo dos seguintes Procedimentos: IC's n° 40/2017 (SIMP 452-182/2017), IC nº 03/2018 (017-182/2018) e IC nº 05/2019 (103-182/2019).
4.2.27 E-DOC Nº 07010089141202045. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de expedição
da Recomendação Administrativa nº 176/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000592-177/2018.
4.2.28 E-DOC Nº 07010089109202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nª 002050-361/2020.
4.2.29 E-DOC Nº 07010089143202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº 07/2020,
expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP nº 84-186/2020).
4.2.30 E-DOC Nº 07010089179202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da Notícia
de Fato nº 000482-325/2020.
4.2.31 E-DOC Nº 07010089180202042. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 29/2020 em Procedimento Administrativo n.º 114/2020 (SIMP n.º 000273-174/2020), o qual tem como assunto apurar a materialidade dos
indícios de infração do art. 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, praticada por MRC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
4.2.32 E-DOC Nº 07010089177202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
052/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 000268-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de Justiça, para
fins de Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus.
4.2.33 E-DOC Nº 07010089175202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n.º 36/2020 (SIMP nº 000513- 174/2019), o qual tem como finalidade investigar rede de distribuição de energia elétrica
caída no chão, no município de Piracuruca.
4.2.34 E-DOC Nº 07010089173202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 002100-361/2019, instaurada a partir de denúncia sobre possíveis irregularidades no município de Wall Ferraz/PI, dentre elas a
aplicação de 60% do FUNDEF em plano de ação de aplicação dos recursos sem prévia autorização legal.
4.2.35 E-DOC Nº 07010089182202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 00001-361/2020, informa que a avenida do Povoado Lagoa Seca foi pavimentada há cerca de 5 (cinco) anos,
possuindo constante trânsito de veículos e motocicletas em alta velocidade, ausente sinalização para inibir a prática, tal como um "quebra-molas".
4.2.36 E-DOC Nº 07010089172202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 030.2020 SIMP nº 000214.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santo Antônio de
Lisboa/PI.
4.2.37 E-DOC Nº 07010089183202086. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 42/2020 em Procedimento Administrativo n.º 115/2020 (SIMP n.º 000448-174/2020), o qual tem como assunto apurar a materialidade dos
indícios de infração do art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, praticada por ALDO GOMES BRITO - ME.
4.2.38 E-DOC Nº 07010089185202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 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.
4.2.39 E-DOC Nº 07010089226202023. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 18/2020 - SIMP nº 000084-003/2020.
4.2.40 E-DOC Nº 07010089223202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação ministerial
n.º 162/2020, nos autos do Inquérito Civil n.º 14/2020 (SIMP: 000396-174/2019), o qual tem como assunto investigar possível ato de improbidade
administrativa por parte do prefeito municipal de Piracuruca em contratar enfermeiros a títulos precários.
4.2.41 E-DOC Nº 07010089222202045. Origem: Núcleo das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000104-101/2019.
4.2.42 E-DOC Nº 07010089213202054. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação Inquérito Civil nº 21/2016 (000099-025/2016), distribuída sob o nº 0829687-81.2020.8.18.0140 no PJe.
4.2.43 E-DOC Nº 07010089192202077. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 000722-090/2018.
4.2.44 E-DOC Nº 07010089194202066. Origem: Núcleo das Promotorias Gerais de Floriano - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP 001076-100/2020, AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM ANO ELEITORAL
NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, SEM PREJUÍZO DE SEREM TOMADAS AS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO CASO
DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
4.2.45 E-DOC Nº 07010089193202011. Origem: Núcleo das Promotorias Gerais de Floriano - PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 000004-104/2020, com o objetivo de acompanhar o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA vinculado ao
DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ.
4.2.46 E-DOC Nº 07010089197202016. Origem: Núcleo das Promotorias Gerais de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Atendimento ao Público nº 1461-100/2020.
4.2.47 E-DOC Nº 07010089188202017. Origem: Núcleo das Promotorias Gerais de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato SIMP 000133-101/2020.
4.2.48 E-DOC Nº 07010089189202053. Origem: Núcleo das Promotorias Gerais de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação prazo da
Notícia de Fato SIMP 000014-418/2020.
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4.2.49 E-DOC Nº 07010089256202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de
fato n.º 26/2020 em procedimento administrativo n.º 121/2020 (SIMP N.º 000128-174/2020), com o objetivo de apurar os motivos de suposta
evasão escolar do aluno G. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 3.º ano, no ano de 2020.
4.2.50 E-DOC Nº 07010089250202062. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 23/2020 - SIMP nº 000098-003/2020.
4.2.51 E-DOC Nº 07010089249202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de
fato n.º 25/2020 em procedimento administrativo nº 120/2020 (SIMP N.º 000127-174/2020), com o objetivo de apurar os motivos de suposta
evasão escolar da aluna V. D. B. R., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no ano de 2020.
4.2.52 E-DOC Nº 07010089247202049. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de
fato n.º 24/2020 em procedimento administrativo n.º 119/2020 (SIMP N.º 000126-174/2020), com o objetivo de apurar os motivos de suposta
evasão escolar da aluna J. A. S., matriculada no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 6.º ano A, no ano de 2020.
4.2.53 E-DOC Nº 07010089267202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 52/2020, expedida nos autos o Procedimento Administrativo n° 000270-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de
Justiça, 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 Santo Inácio do Piauí/PI.
4.2.54 E-DOC Nº 07010089260202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001103-369/2020, Ofícios remetidos à Delegacia da Policia Federal de inquéritos policiais referentes a operações
realizadas no sistema DOF. Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí. Requerido.
4.2.55 E-DOC Nº 07010089246202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de
fato n.º 23/2020 em procedimento administrativo nº 118/2020 (SIMP Nº 000125-174/2020), com o objetivo de apurar os motivos de suposta
situação de evasão escolar do aluno J. W. D. T. D., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 5º ano D, durante o ano de
2020.
4.2.56 E-DOC Nº 07010089244202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 22/2020 em Procedimento Administrativo nº 117/2020 (SIMP Nº 000124-174/2020), com o objetivo de apurar os motivos de suposta
situação de evasão escolar do aluno A. M. S. P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 4º ano D (CICLO II), durante o
ano de 2020.
4.2.57 E-DOC Nº 07010089241202071. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000271-019/2019.
4.2.58 E-DOC Nº 07010089238202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de
fato n.º 21/2020 em procedimento administrativo nº 116/2020 (SIMP N.º 000123-174/2020), cujo objetivo é apurar os motivos de suposta situação
de evasão escolar do aluno E. D. C. C., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), 3.º ano D, no ano de 2020.
4.2.59 E-DOC Nº 07010089273202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 52/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 000274-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de
Justiça, 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 Socorro do Piauí/PI.
4.2.60 E-DOC Nº 07010089276202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 002340-054/2019, Relatos de possíveis agressões contra pessoas em restrição de liberdade na Penitenciária Mista Juiz
Fontes lbiapina em Parnaíba - PI.
4.2.61 E-DOC Nº 07010089303202045. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
doInquérito Civil nº 23/2016 (SIMP nº 000052-029/2016), instaurado nesta Promotoria de Justiça com o escopo de averiguar a falta de
acessibilidade no SALÃO DE BELEZA SILVIA'S HAIR.
4.2.62 E-DOC Nº 07010089301202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório nº 13/2020 - SIMP nº 000534-240/2020, para adoção das medidas necessárias à reativação da Delegacia de Polícia
Civil de São Miguel do Tapuio, com a estruturação física e humana necessárias, e a designação de Delegado de Polícia com lotação exclusiva
junto ao Município de São Miguel do Tapuio/PI.
4.2.63 E-DOC Nº 07010089298202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 12/2020, SIMP Nº 000271-161/2020, inquérito civil instaurado em razão de Denúncia Anônima formulada junto à Ouvidoria do MPPI
relatando que o atual prefeito municipal de Morro do Chapéu do Piauí e candidato à reeleição estaria supostamente promovendo nomeações de
cargos comissionados em pleno ano eleitoral.
4.2.64 E-DOC Nº 07010089296202081. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000190-361/2020, instaurado a partir do ofício nº 2882/2019, oriundo da 4ª Vara da Comarca de Picos-PI, com a finalidade de
apurar o suposto extravio do inquérito nº 2215-21.2013.8.18.0032, remetido pela última vez à Delegacia de Polícia Civil.
4.2.65 E-DOC Nº 07010089295202037. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Investigatório Criminal nº 16/2018, SIMP nº 000515-086/2016, instaurado por força da Portaria nº 16/2018, a parte de cópias advindas dos autos
de Notícia de Fato criminal, na qual foi noticiada a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), supostamente cometido pela
investigada LUCIMARA ZILMA DE CARVALHO contra a vítima Valdete Gonçalves de Sousa Rocha.
4.2.66 E-DOC Nº 07010089294202092. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública nº 0829852-31.2020.8.18.0140, referente ao Inquérito Civil nº 37/2014 (000194-019/2014).
4.2.67 E-DOC Nº 07010089293202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 13/2019 - SIMP 000029-319/2019.
4.2.68 E-DOC Nº 07010089292202011. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Instauração de Procedimento Administrativo nº 001970-361/2020.
4.2.69 E-DOC Nº 07010089304202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 95/2020 (SIMP n.º 000398-174/2019), o qual tem como finalidade apurar situação de vulnerabilidade e agressões
contra a Sra. Rita Maria da Conceição, pessoa idosa.
4.2.70 E-DOC Nº 07010089291202059. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000844-230/2018.
4.2.71 E-DOC Nº 07010089308202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 06/2020 (SIMP nº 121-150/2020), com o objetivo de investigar possível improbidade administrativa praticada por
agente público do município de Lagoa do Piauí. Para tanto, segue em anexo cópia da Portaria que instaurou o aludido procedimento.
4.2.72 E-DOC Nº 07010089305202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 14/2020, SIMP 000943-284/2020, para acompanhamento e fiscalização da transição da administração municipal
em Caxingó/PI.
4.2.73 E-DOC Nº 07010089309202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 50/2020 (SIMP nº 000211-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar a publicidade de gastos
públicos no município de São José do Divino/PI, durante a pandemia do COVID19.
4.2.74 E-DOC Nº 07010089290202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Público n.º 08/2019 - 000003-319/2019.
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4.2.75 E-DOC Nº 07010089289202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração o
Procedimento Administrativo nº 000053-102/2020, averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança L.M.S.F., bem como
proporcionar a integração da menor à Rede de Assistência e Saúde do Município de Floriano.
4.2.76 E-DOC Nº 07010089288202035. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000191-101/2020, Acompanhar e fiscalizar o 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 necessárias para o saneamento das
irregularidades existentes no Matadouro Público Municipal.
4.2.77 E-DOC Nº 07010089287202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000189-101/2020, 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 oferecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário.
4.2.78 E-DOC Nº 07010089286202046. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP 000021-417/2020.
4.2.79 E-DOC Nº 07010089282202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP Nº 000337-173/2018).
4.2.80 E-DOC Nº 07010089278202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Atendimento
ao Público nº 001211-199/2020.
4.2.81 E-DOC Nº 07010089277202055. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2020 (SIMP nº 000384-174/2019), o qual tem como assunto acompanhar a realização de matrícula escolar do
aluno C. R. R. F., no ano de 2020.
4.2.82 E-DOC Nº 07010089275202066. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001179-369/2019.
4.2.83 E-DOC Nº 07010089274202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 20/2020, SIMP nº 230-161/2020.
4.2.84 E-DOC Nº 07010089272202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal nº 000908-267/2020, apurar supostos crimes praticados por Maurício da Silva Campos, vulgo
"Mauricinho", a fim de produzir elementos de convicção ministerial para possível oferecimento de denúncia.
4.2.85 E-DOC Nº 07010089314202025. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 03 /20 20 - SIMP n º 0 01253-105/20 18, com o fito de apurar irregularidades no fornecimento de serviço de transporte escolar
aos estudantes da rede pública estadual no município de Colônia do Piauí.
4.2.86 E-DOC Nº 07010089270202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
52/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 000272-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de Justiça, 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 Ribeira do Piauí/PI.
4.2.87 E-DOC Nº 07010089317202069. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 06/2020 (SIMP: 000157-027/2019), a fim de apurar possível irregularidade na remoção de profissional
de enfermagem do Hospital Infantil Lucídio Portella.
4.2.88 E-DOC Nº 07010089239202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000224-088/2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Sussuapara/PI.
4.2.89 E-DOC Nº 07010089237202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato em Inquérito Civil Público nº 000429-237/2020.
4.2.90 E-DOC Nº 07010089235202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP n°000101-081/2019.
4.2.91 E-DOC Nº 07010089218202087. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº. 60/2020 - SIMP nº 000158-109/2020, com o objetivo de apurar a suposta irregularidade na
nomeação do Sr. João Roque Neto, CPF nº 305.202.663-15, para o cargo de Controlador Geral do Município, ante a ausência de capacidade
técnica para o cargo.
4.2.92 E-DOC Nº 07010089216202098. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública nº 0829680-89.2020.8.18.0140, referente ao Inquérito Civil nº 105/2017 (002423-019/2017).
4.2.93 E-DOC Nº 07010089215202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório nº 05/2020 (SIMP n.º 438-150/2020), com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas contratações firmadas para fins de
execução de apresentações musicais, na modalidade inexigibilidade de licitação, pelo município de Lagoa do Piauí/PI.
4.2.94 E-DOC Nº 07010089214202015. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública nº 0829667-90.2020.8.18.0140, referente ao Inquérito Civil nº 45/2018 (000524-019/2018).
4.2.95 E-DOC Nº 07010089211202065. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 24/2020 - SIMP nº 000148-109/2020, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar regulamentação da execução e
distribuição dos recursos destinados pela Lei nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc no município de Oeiras - PI.
4.2.96 E-DOC Nº 07010089320202082. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório Nº 000044-101/2020.
4.2.97 E-DOC Nº 07010089505202178. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João-PI. Assunto: comunicação de CONVERSÃO da NOTÍCIA
DE FATO, registrada sob o nº 127/2020 (SIMP 000598-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL.
4.2.98 E-DOC Nº 07010089506202112. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de CONVERSÃO da
NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº129/2020 (SIMP 000597-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL.
4.2.99 E-DOC Nº 07010089507202167. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de CONVERSÃO da
NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 115/2020 (SIMP 000511-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL.
4.2.100 E-DOC Nº 07010089509202156. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO nº 194/2020 SIMP 000897-310/2020.
4.2.101 E-DOC Nº 07010089510202181. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO nº 193/2020 SIMP 000882-310/2020.
4.2.102 E-DOC Nº 07010089514202169. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do PA 000023-370/2020 - Grupo Regional de Picos.
4.2.103 E-DOC Nº 07010089526202193. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório nº 37/2020 (SIMP nº 000514-174/2019), com a finalidade de investigar má prestação de serviço da
empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
4.2.104 E-DOC Nº 07010089532202141. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório nº 34/2020 (SIMP nº 000485-174/2020), com a finalidade de verificar as providências a serem
adotadas pelo município de São João da Fronteira na execução do débito imputado ao Sr. Antônio Carlos de Lima Feitoza, nos autos do
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Processo TC/024034/2017, Acórdão n.º 258/2018.
4.2.105 E-DOC Nº 07010089545202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 130-271/2020 em Inquérito Civil Público nº 04/2020, instaurado na Promotoria de Guadalupe-PI, conforme Portaria nº. 24/2020.
4.2.106 E-DOC Nº 07010089547202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 000079-065/2019.
4.2.107 E-DOC Nº 07010089551202177. Origem: Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Cientificação de Prorrogação de
Prazo de Procedimento Administrativo nº 22/2019 - SIMP nº 000012-109/2019, instaurado no âmbito desta 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
com o objetivo de aplicação de medidas de proteção ao idoso, Geraldo Vieira da Silva, portador de transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do consumo excessivo de álcool.
4.2.108 E-DOC Nº 07010089550202122. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ações Civis
Públicas - Ref. : ICP Nº 009/2019 (SIMP/MPPI Nº 000208-085/2019).
4.2.109 E-DOC Nº 07010089554202119. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de Cientificação de Prorrogação
de Prazo de Inquérito Civil nº 38/2019 - (SIMP 000087-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando apurar
execução do débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí nos autos do Processo TC/002914/2016 de prestação de contas de
gestão do município de Cajazeiras do Piauí.
4.2.110 E-DOC Nº 07010089555202155. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de
ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000431-240/2020.
4.2.111 E-DOC Nº 07010089556202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. . Assunto: comunicação de Prorrogação
de Prazo de Notícia de Fato (SIMPs 328-240/2020, 380-240/2020, 382-240/2020 e 396-240/2020).
4.2.112 E-DOC Nº 07010089557202144. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Cientificação de Prorrogação
de Prazo de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n.º 36/2020 - (SIMP nº 000155- 107/2020), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de
Justiça de Oeiras, visando apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados pela senhora Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu
Sá, Prefeita do Município de Colônia do Piauí-PI, relativos a supostos pagamentos irregulares de diárias realizados pela Prefeitura de Colônia do
Piauí, de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020.
4.2.113 E-DOC Nº 07010089559202133. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Cientificação de Prorrogação
de Prazo de Inquérito Civil nº 062/2018 (SIMP nº 000036-107/2018), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando
apurar possíveis irregularidades nas obras inacabadas da construção do Centro de Saúde na Comunidade Potes e na duplicação da Av. Irmã
Caldas no município de São João da Varjota/PI.
4.2.114 E-DOC Nº 07010089560202168. Origem: 1º Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato - PI. Assunto: comunicação de
ARQUIVAMENTO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 (SIMP: 000260-094/2019).
4.2.115 E-DOC Nº 07010089561202111. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 34/2020 (SIMP nº 000174-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a instalação ou
reordenamento dos serviços assistenciais de prestação contínua destinados às pessoas em situação de rua durante o período da pandemia da
Covid-19 no município de São João da Fronteia.
4.2.116 E-DOC Nº 07010089566202135. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de notícia de
fato SIMP 000152-230/2019.
4.2.117 E-DOC Nº 07010089570202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da NF 001807-361/2019 - 1ª PJ Picos.
4.2.118 E-DOC Nº 07010089571202148. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Portaria de
conversão de Inquérito Civil nº 07/2020 em Notícia de Fato nº 000173-292/2020.
4.2.119 E-DOC Nº 07010089574202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de e
prorrogação do prazo de conclusão de Procedimento Administrativo nº 29/2019 - SIMP nº 000027-109/2019, instaurado no âmbito desta
Promotoria de Justiça, visando a aplicação de medidas de proteção à infante Milena de Sousa Fontes, vítima de violência física em ambiente
escolar.
4.2.120 E-DOC Nº 07010089575202126. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de conclusão de Procedimento Administrativo nº 30/2019- SIMP nº 000709-105/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça,
visando a aplicação de medidas de proteção à idosa Judith Rocha Moreira, de 93 anos, apontada como vítima de violência verbal e negligência
familiar.
4.2.121 E-DOC Nº 07010089576202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de e
instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 61/2020 (SIMP: 000072-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades
no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2020 que tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de mão de obra comum para o ano de 2020" no município de São João da Varjota/PI, conforme portaria nº 89/2020.
4.2.122 E-DOC Nº 07010089577202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 59/2020 (SIMP: 000116-107/2020), com o fito de apurar suposta inexistência de plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores municipais da área da saúde no município de Cajazeiras do Piauí/PI, conforme portaria nº 86/2020.
4.2.123 E-DOC Nº 07010089578202161. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 01/2021 (SIMP 000002-027/2021), que visa acompanhar o planejamento e execução do Plano Estadual de
Vacinação contra a COVID-19.
4.2.124 E-DOC Nº 07010089581202183. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação nos
autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2020 (SIMP 000321-173/2020).
4.2.494 E-DOC Nº 07010089583202172. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento
Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 01/2020 (SIMP 000011-175/2020).
4.2.125 E-DOC Nº 07010089584202117. 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 (ICP 113/2019-SIMP
001231-310/2019).
4.2.126 E-DOC Nº 07010089585202161. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
autos da notícia de fato de Nº 001427-361/2020, referente à reclamação formulada na ouvidoria de Nº 2171/2020.
4.2.127 E-DOC Nº 07010089586202114. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020, o qual tem como assunto investigar eventual prática de conduta vedada por
parte de agente público (SIMP 000214-175/2020).
4.2.128 E-DOC Nº 07010089587202151. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de AJUIZAMENTO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL (ICP 019/2020-SIMP 000558-310/2020).
4.2.129 E-DOC Nº 07010089595202113. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de AJUIZAMENTO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL (ICP 013/2020-SIMP 000547-310/2020).
4.2.130 E-DOC Nº 07010089596202141. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 03/2020 (SIMP: 000013-175/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a distribuição
gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios durante a situação de emergência declarada após o surto da Covid-19 no município
de São José do Divino/PI.
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4.2.131 E-DOC Nº 07010089597202196. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Procedimento Administrativo 031/2020 (SIMP 0000277-310/2020).
4.2.132 E-DOC Nº 07010089605202111. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano- PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 002508-100/2019 em Inquérito Civil.
4.2.133 E-DOC Nº 07010089606202149. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano- PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Instauração Nº 05/2021,referente ao PA n° 02-101/2021.
4.2.134 E-DOC Nº 07010089607202193. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano- PI. Assunto: comunicação de portaria de
instauração n° 04/2021, referente ao PA 01-101/2021, bem como a portaria de conversão n° 02/2021, referente ao PP n° 001106-100/2020.
4.2.135 E-DOC Nº 07010089608202138. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano- PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
PA N° 000174-101/2019 e 000176-101/2019.
4.2.136 E-DOC Nº 07010089611202151. Origem: 2º Promotoria de Justiça de José de Freitas - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo 10/2018 (SIMP 000351-059/2018).
4.2.137 E-DOC Nº 07010089614202195. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de Notícia de
Fato (SIMP N°000067-420/2020).
4.2.138 E-DOC Nº 07010089621202197. Origem: 12º Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 18/2020 (SIMP nº 000034-027/2020).
4.2.139 E-DOC Nº 07010089622202131. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 82/2019.001143-060/2019.
4.2.140 E-DOC Nº 07010089626202111. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 29/2020 em Procedimento Preparatório Nº 40/2020 (SIMP: 000069-027/2020), a fim de adotar providências para a realização de cirurgia
ortopédica no Hospital Getúlio Vargas, através da Portaria n° 120/2020.
4.2.141 E-DOC Nº 07010089630202188. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 19/2019.000109-308/2020.
4.2.142 E-DOC Nº 07010085170202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis - PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Preparatório Eleitoral Nº 02/2020.
4.2.143 E-DOC Nº 07010089633202111. Origem: 3º Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento
do PA nº 77/2019. 001099-060/2019.
4.2.144 E-DOC Nº 07010089635202119. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de indeferimento da instauração
de notícia de fato - Ref. Atendimento ao Público nº 000.880-083/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.880-083/2020).
4.2.145 E-DOC Nº 07010089636202155. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 05/2020 (SIMP: 000005-027/2020), a fim de apurar as ações implementadas pelo Estado
do Piauí para a contenção de possível epidemia de dengue.
4.2.146 E-DOC Nº 07010089637202116. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública. Referência ICP Nº 015/2019 (SIMP/MPPI Nº 000860-085/2019).
4.2.147 E-DOC Nº 07010089641202168. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Cientificação de Prorrogação
de Prazo de Procedimento Administrativo nº 32/2019 - SIMP nº 000034-109/2019, instaurado no âmbito desta 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
com o objetivo de aplicação de medidas de proteção ao idoso Jorge Antônio de Maria, apontado como em situação de vulnerabilidade face à
negligência familiar.
4.2.148 E-DOC Nº 07010089642202111. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do PA nº 33/2020.000286-308/2020.
4.2.149 E-DOC Nº 07010089645202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação REF
PA 07/2020, SIMP Nº 000495-186/2020.
4.2.150 E-DOC Nº 07010089644202118. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia
de Fato SIMP nº 000077-033/2020.
4.2.151 E-DOC Nº 07010089646202191. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de arquivamento PA
09/2019 (SIMP: 000371-174/2017).
4.2.152 E-DOC Nº 07010089648202181. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação civil
pública nos autos do PA 06/2020, SIMP nº 000140-186/2020.
4.2.153 E-DOC Nº 07010089650202159. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de correção de protocolo n°
07010089648202181, o número correto do SIMP é 000140-186/2016.
4.2.154 E-DOC Nº 07010083560202073. Origem: 1º Promotoria de Justiça de União - PI. Assunto: comunicação de ENCAMINHAMENTO DE
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2020 DA 1ª PJ DE UNIÃO - PARA FINS DE CONHECIMENTO.
4.2.155 E-DOC Nº 07010089652202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento - ICP n° 000496-237/2019.
4.2.156 E-DOC Nº 07010089653202192. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato 083/202 SIMP 000608-310/2020) no qual possui como objeto apurar a situação de vulnerabilidade social de Vilaneide Gomes da
Cruz e sua família.
4.2.157 E-DOC Nº 07010089656202126. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo 052/2020 (SIMP 000100-310/2020) no qual possui como objeto suposta situação de alienação parental.
4.2.158 E-DOC Nº 07010085520202066. Origem:1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 10/2020, instaurado na Promotoria de Jerumenha-PI. Oficio 91/2020-PJ.
4.2.159 E-DOC Nº 07010089658202115.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo nº. 08/2019 (SIMP 000190-203/2019), em trâmite na Promotoria de Jerumenha-PI.
4.2.160 E-DOC Nº 07010089663202128. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 12/2019, o qual tem como assunto apurar notícia de deficiente mental, Sr. Raimundo Nonato Carvalho, sendo
negligenciado pelo irmão, Sr. Jorge Batista Carvalho (SIMP n.º 000358-174/2018).
4.2.162 E-DOC Nº 07010089662202183. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento ICP
n° 000030-342/2018.
4.2.163 E-DOC Nº 07010089666202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 21/2020 - SIMP 000142-271/2020 em Procedimento Administrativo nº 21/2020, instaurado na Promotoria de Guadalupe-PI.
4.2.164 E-DOC Nº 07010089667202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato (000753-325/2020; 000751-325/2020; 000750/2020).
4.2.165 E-DOC Nº 07010089668202151. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de
ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO SIMP 000107-088/2019.
4.2.166 E-DOC Nº 07010089669202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação nos
autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 007/2020 (SIMP 000322-173/2020).
4.2.167 E-DOC Nº 07010089671202174. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do PA n.º
35/2020 (SIMP 000176-174/2020).
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4.2.168 E-DOC Nº 07010089672202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Promoção de
Arquivamento do PA n° 000020-342/2018 instaurado para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre
Ministério Público e o Município de Campinas do Piauí em março de 2017.
4.2.169 E-DOC Nº 07010089674202116. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 48/2020, o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a publicidade de gastos no município de Piracuruca,
durante a pandemia da Covid-19 (SIMP n.º 000208-174/2020).
4.2.170 E-DOC Nº 07010089673202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Procedimento Administrativo-PA 000115-101/2020.
4.2.171 E-DOC Nº 07010089675202152. Origem: 1° Promotoria de Justiça Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 369-271/2020 em Procedimento Administrativo nº 18/2020, instaurado na Promotoria de Guadalupe-PI.
4.2.172 E-DOC Nº 07010089677202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Instauração de Procedimento Investigatório Criminal Portaria 03/2020 e SIMP 000099-214/2019.
4.2.173 E-DOC Nº 07010089678202196. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento (SIMP
nº 000292-292/2018) com o objetivo de apurar de forma completa situação de risco vivenciada por pessoa com deficiência, inclusive para
averiguar as conclusões de procedimento policial.
4.2.174 E-DOC Nº 07010089683202115. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de Notícia de
Fato 128/2020 (SIMP 000628-310/2020).
4.2.175 E-DOC Nº 07010081492202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Amarante-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento de
Recomendação Administrativa n° 40/2020 PJP-MPPI.
4.2.176 E-DOC Nº 07010089685202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação do
arquivamento do Procedimento Administrativos 38/2020(SIMP 003-182/2020).
4.2.177 E-DOC Nº 07010089686202132. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA 116/2019 (SIMP 000665-310/2019).
4.2.178 E-DOC Nº 07010089688202121. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Notícia de Fato 126/2020 (SIMP 000567-310/2020).
4.2.179 E-DOC Nº 07010089691202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da NF 000077-421/2020.
4.2.180 E-DOC Nº 07010089692202191. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 44/2020 em Procedimento Preparatório Nº 01/2021 (SIMP: 000118-027/2020), a fim de viabilizar a realização de cirurgia que o paciente
necessita no Hospital Infantil Lucídio Portela, através da Portaria n° 02/2021.
4.2.181 E-DOC Nº 07010089700202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Encaminhamento da Portaria nº 82/2020 que instaura PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando à fiscalização e o acompanhamento das
medidas adotadas pelo Centro Profissionalizante São Paulo (CEPROSP) situado em Picos-PI.
4.2.182 E-DOC Nº 07010089702202197. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento do Procedimento Administrativo nº 06-2018 (SIMP nº 000518-293/2018).
4.2.183 E-DOC Nº 07010089704202186. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 08/2020 (SIMP: 000012-027/2020), a fim de acompanhar e fiscalizar a aquisição pela
SESAPI de 14 (quatorze) torres de videolaparoscopia para hospitais do estado do Piauí.
4.2.184 E-DOC Nº 07010089707202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da Notícia
de Fato (SIMP 000724-325/2020; 000712-325/2020).
4.2.185 E-DOC Nº 07010089708202164. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Procedimento Administrativo nº 112/2020 (SIMP: 000120-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar situação de
vulnerabilidade social vivenciada por M. D. P. S. D. C., pessoa com deficiência física, que atualmente tem seus cuidados negligenciados por sua
família.
4.2.186 E-DOC Nº 07010089710202133. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Promoção de
arquivamento do PA 000171-237/2019 3 000009-342/2019.
4.2.187 E-DOC Nº 07010089712202122. Origem: 10ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de despacho de
arquivamento - SIMP nº 000093-039/2019.
4.2.188 E-DOC Nº 07010089713202177. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Despacho de
Instauração de Procedimento Administrativo (SIMP 002148-361/2019).
4.2.189 E-DOC Nº 07010089714202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de conclusão de Procedimento Administrativo n° 38/2019 - SIMP n° 000037-109/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de
Justiça, visando a aplicação de medidas de proteção aos menores Carlos Daniel de Sousa, Anna Vitória Ancelmo de Sousa, Maria Gabriela de
Sousa e Vítor Emanuel de Sousa, apontados como em situação de vulnerabilidade decorrente do comportamento agressivo da genitora comum,
Lúcia de Fátima Sousa, em razão do alcoolismo.
4.2.190 E-DOC Nº 07010089668202151. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DO
PROCEDIMENTO SIMP 000107-088/2019.
4.2.191 E-DOC Nº 07010089715202166. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento de Procedimento Administrativo 000219-088/2020.
4.2.192 E-DOC Nº 07010089718202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração do PA 001234-361/2020 - 3ª PJ Picos.
4.2.193 E-DOC Nº 07010089721202113. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Inquérito Civil n.º 009/2014, o qual tem como assunto investigar o descumprimento das cláusulas do TAC referente a elaboração do
Plano Municipal de Saneamento
Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Piracuruca.
4.2.194 E-DOC Nº 07010089720202179. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos- PI. Assunto: comunicação de Despacho de
Instauração de Procedimento Administrativo (SIMP 000330-089/2020).
4.2.195 E-DOC Nº 07010089726202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Dermeval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 14/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI (SIMP Nº 452-150/2019).
4.2.196 E-DOC Nº 07010089728202135. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 60/2020, o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas não
presenciais pela Secretaria Municipal de Educação, durante o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva à Covid-19
no município e Piracuruca.
4.2.197 E-DOC Nº 07010089727202191. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Noticia de Fato nº 192/2020 (SIMP 000901-310/2020).
4.2.198 E-DOC Nº 07010089730202112. Origem: Secretaria-Geral Do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
despacho de instauração do Procedimento Administrativo SIMP 000088-093/2020.
4.2.199 E-DOC Nº 07010089731202159. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de Ação
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referente ao objeto do ICP nº 10/2018 - SIMP nº 000764-201/2018.
4.2.200 E-DOC Nº 07010089732202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de Instaurar PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, visando à fiscalização e o acompanhamento das medidas adotadas pelo Colégio São Lucas situado em Picos-PI no que diz
respeito à manutenção dos contratos firmados com os alunos, utilizando dos meios disponíveis de ensino à distância, e ao repasse aos
consumidores de eventual redução de custos e custeio. SIMP 000109.421.2020.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 28 DE ABRILDE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ16975
PORTARIA PGJ/PI Nº 819/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos, contida no protocolo E-Doc nº 07010083318202016, e com fulcro no art. 3º, inciso IV, §
1º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 1388/2020;
Art. 2º Designar os Pregoeiros e a Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão, na forma presencial e eletrônico,
realizadas pelo Ministério Público do Estado do Piauí, Fundo de Modernização do MPPI e Fundo do PROCON/MPPI, conforme descrito a seguir:
I - Pregoeiros:
a. Cleyton Soares da Costa e Silva, Técnico Ministerial, matrícula 208;
b. Érica Patrícia Martins Abreu, Técnica ministerial, matrícula 371;
c. Charlan da Cruz Silva, Técnico Ministerial, matrícula 211.
II - Equipe de Apoio:
a. Alcivan da Costa Marques;
b. Anne Carolinne de Sousa Carvalho;
c. Airton Alves mendes de Moura
d. Ítalo Garcia Araújo Nogueira;
e. André Castelo Branco Ribeiro
Art. 3º Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes da Lei Federal nº
10.520/2008 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 820/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no protocolo E-doc nº 07010094122202111, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018,
R E S O L V E:
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO, titular da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, para analisar a
denúncia registrada na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Disque
100/Ligue 180, sob número de Protocolo 623651, em razão de arguição de suspeição da titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 821/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0324.0003946/202146,
RESOLVE
CONCEDER à servidora LIANA CARVALHO SOUSA, Analista Ministerial, matrícula nº 137, 03 (três) dias de folga para serem fruídos nos
dias 05, 06 e 07 de maio de 2021, como compensação em razão de trabalho extraordinário de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de plantão, conforme Portarias PGJ/PI nº 939/2020 e 1217/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 822/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO despacho exarado no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0419.0004059/2021-32,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) RICARDO BEZERRA PRIMO, Técnico Ministerial, matricula nº 356, para, com prejuízo de suas atribuições junto a
Assessoria para Distribuição Processual de 2º Grau, auxiliar remotamente os trabalhos da Secretaria Unificada de Picos, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS DE ALTOS -PI16958
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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
SIMP Nº 000052-158/2015
Assunto: investigar as causas e buscar soluções aos problemas de abastecimento de energia elétrica na cidade de Alto Longá-PI.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
I - RELATÓRIO
O presente inquérito civil público possui como objeto investigar as causas e buscar soluções aos problemas de abastecimento de energia elétrica
na cidade de Alto Longá, decorrente de noticiamento aos 18 de setembro de 2015, da Associação Comunitária de Produção e Serviços dos
Agricultores Familiares de Alto Longá - Piauí. Dentre as diversas diligências que compõem a desenvoltura procedimental, cumpre destacar os
pontos cruciais:
Envio de ofício requerendo diligências pela Eletrobrás (ofício 149/2015 - PJAL), tendo como fruto, audiência realizada no MPPI aos 14/10/15, com
o auxílio do PROCON, tendo como participantes: a) Eletrobrás; b) Associação comunitária de produção e serviços dos agricultores familiares de
Alto Longá — Piauí (ASAF — Alto Longá); (c) município de Alto Longa —PI; (d) Câmara Municipal de Alto Longá e (e) Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Alto Longá. Na ocasião dessa reunião, a Eletrobrás se compromeu até o dia 28 de outubro de 2015, apresentar
proposta discriminada da regularidade do fornecimento de energia de acordo com o nível regulatório aceitável; apontar proposta de divulgação do
modo de ressarcimento dos danos elétricos; anexar o cronograma de conclusão da linha de 69 KV e da Subestação de Alto Longa- PI; indicar a
forma de compensação financeira nas contas de energia aos consumidores, em função da ineficiência ora discutida. (anexo 03 - SIMP)
Afora isso, a Eletrobrás, aos 21 de outubro de 2015, apresentou contrato nº 077/2015, de valor orçado em R$ 9.746.620,82 reais, tendo como
objeto a construção da linha de distribuição 69 KV Altos-Castelo (anexo 05- SIMP).
Em segunda audiência, realizada aos 28/10/2015 na sede do MPPI, com o auxílio do PROCON, tendo como participantes a Eletrobrás, ASAF Alto Longá e o Município de Alto Longá, o fornecedor de energia complementou as diligências anteriores, tendo acrescido o compromisso de
realizar a devida publicidade para melhor divulgação aos consumidores do direito à compensação financeira nas contas de energia em função de
ineficiência do serviço. Ainda nesta oportunidade, a Eletrobrás afirmou que o equipamento de medição de grandezas elétricas já se encontra
instalado em Alto Longá, sendo que após apuração, serão creditados até janeiro de 2016, eventuais valores a título de compensação financeira.
Por derradeiro, o Município de Alto Longá-PI comprometeu-se a promover campanhas educativas para conscientizar a população da proibição de
plantar árvores de grande porte abaixo das redes elétricas. (anexo 06 - SIMP).
Aos 01/03/16, a Eletrobrás apresentou Notas Técnicas, que, in verbis, "demonstram primeiramente a comprovação da tentativa de melhoria da
qualidade de energia em Alto Longá, bem como comprovante de que as faltas de energia dos últimos meses se deram em virtude de fortes
chuvas e descargas atmosféricas" (anexo 07 - SIMP). Tendo no item 04 da nota técnica nº 002/2016, in verbis, "Após aplicação dos
procedimentos determinados ficou determinado à compensação financeira de 4.557 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete)
unidades consumidoras da cidade Alto Longa, totalizando o ressarcimento mensal de R$30.883,97 (trinta mil oitocentos e oitenta e três
reais, noventa e sete centavos) com incidência nas faturas desde janeiro/2016, conforme faz prova com a apresentação de algumas
faturas de unidades instadas na cidade e de arquivo com todas as unidades e seus respectivos valores" (anexo 08 - SIMP)
A Eletrobrás também emitiu a nota técnica DOSM nº 043/2017 (anexo 13- SIMP), indicando o saciamento deste objeto investigatório, ou seja,
atestando fornecimento elétrico regular das localidades indicadas:
Como diligências foi oficiado ao Município de Alto Longá (21/11/2019) e a Associação Comunitária de Produção e Serviços dos Agricultores e
Agricultoras Familiares do Município de Alto Longá-PI (02/07/2019), a fim de possam confirmar o devido/regular fornecimento de energia elétrica .
A associação comunitária, afirmou, in verbis, "que as irregularidades constantes da Nota Técnica n° 043/2017, foram cumpridas de acordo
com a necessidade exigidas." Conquanto, após reiteradas tentativas malogradas, desde da data retromencionada, o ente municipal
quedou-se inerte. (anexo 14 - SIMP)
Por meio de análise documental da Eletrobrás, com a confirmação do noticiante, infere-se que o objeto de investigação deste presente Inquérito
Civil encontra-se integralmente atingido, tanto pelo ressarcimento dos prejuízos causados no passado como pelo regular fornecimento elétrico no
presente.
II.DA FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, cumpre destacar que o Inquérito Civil Público é um instrumento facultativo e investigatório, de cunho pré-processual, cuja atuação é
exclusiva do Ministério Público, que busca coletar elementos para a propositura responsável de uma dada Ação Civil Pública, cujo arcabouço
normativo se espraia na Constituição Federal (artigo 129, inciso III), correndo a seguir por leis federais (artigo 8°, § 1°, Lei n. 7.347/85; artigo 6º,
Lei n. 7.853/89; artigo 25, inciso IV, Lei n. 8.625/93), até alcançar a competência concorrente dos Estados, assim como normas institucionais
visando a uniformização do trâmite do procedimento.
Da análise do material probatório amealhado aos autos, após realizadas as diligências, não se extraem elementos suficientes a justificar uma
atuação do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública.
III.DO ARQUIVAMENTO
Feitas estas elucubrações, havendo conformidade legal e consequente desnecessidade de ajuizamento judicial, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente ICP, na forma da Resolução CNMP N. 23/200, artigo 10, com a consequente remessa dos autos ao
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, no prazo máximo de 03(três) dias, para fins de homologação, verificando-se
as limitações do período extraordinário de pandemia, para os fins do art. 9°, §§ I° e 3°, da Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1° e 2°, da Resolução
CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1° e 3°, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias, na forma da Resolução acima, com envio dos autos ao CSMP para os fins de
decisão sobre homologação.
Registre-se.
Publique-se no DOMP, com juntada respectiva.
À secretaria para os devidos fins.
Altos, 26 de abril de 2021.
Denise Costa Aguiar
Promotora de justiça
TERMO DE INDEFERIMENTO
NF nº 028/2021
SIMP nº 000073-156/2021
Vistos, etc...
Resta observado o procedimento referente a Notícia de Fato instaurada sob o SIMP nº 000073-156/2021, a qual recebo como notícia de fato,
com base em Ofício nº 284/2021 - GP oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, no qual, aduz, em síntese, em cumprimento a
Decisão nº 540/2019, cópia do Acórdão TCE/PI nº 1.670/2020, uma vez que a Senhora Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro extrapolou o limite
máximo estabelecido no inciso III, "b", do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal com despesa de pessoal, que é de 54% da Receita Líquida
(RCL) do município correspondente ao 2º (segundo) semestre e 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2013 na gestão da Prefeita Senhora Patrícia
Mara da Silva Pinheiro.
Por seu turno, decidiu a Segunda Câmara encaminhar a comunicação do Parquet Estadual para as providências cabíveis à espécie com relação
às irregularidades constatadas.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
De início, cumpre ressaltar que tramita junto a 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI AÇÃO CIVIL PÚBLICA tombado sob o número 0800372Página 12
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63.2019.8.18.0036 proposta por este Órgão Ministerial, na Vara Única da Comarca de Altos/PI.
Tal ACP ajuizada pelo Ministério Público Estadual diz respeito ao excesso de despesas com pessoal efetuado ao longo dos anos pelo Município
de Altos, durante a gestão da Prefeita PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, em desacordo com os percentuais dispostos na Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101 /2000), tanto com o limite orçamentário de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), quanto do limite prudencial
de 95%, estabelecidos no art. 20, III, "b" e art. 22, parágrafo único, onde pretende o MPE como tutela inicial: "que seja julgada procedente a
presente ação, determinando-se: a) a condenação do MUNICÍPIO DE Altos na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de nomear
pessoas para os cargos em comissão que não sejam de direção, chefia e assessoramento, previstos em Lei Municipal; b) a condenação do
MUNICÍPIO DE ALTOS na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de nomear para cargo efetivo pessoa não aprovada em concurso
público, nos termos do art. 37, II, da CF/88; c) a condenação do MUNICÍPIO DE ALTOS na obrigação de fazer, consistente na exoneração de
todos os servidores públicos municipais nomeados para o desempenho de atividades permanentes (aquelas previstas em leis municipais) de
forma arbitrária, sem concurso público e sem lei municipal prévia; d)Determine ao ente público municipal que observe o que preceitua o art. 22,
parágrafo único da LRF; e) Não havendo a adoção das medidas previstas nos itens anteriores e sem que tenha sido observado o limite legal
previsto na LRF, que seja aplicado ao ente público a consequência prevista no art. 23, §3 da LRF".
Por oportuno, também foi proposta por este Parquet Estadual Ação Civil Pública tombado sob o número 0801321-53.2020.8.18.0036, pela prática
de Atos de Improbidade Administrativa, materializados nos GASTOS EXCESSIVOS COM PESSOAL, INOBSERVÂNCIA DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTRATAÇÕES ILEGAIS.
Considerando tal ocorrência, o presente procedimento deve ser arquivado em virtude da judicialização da matéria. Explica-se. Forçoso
reconhecer que o deslinde da questão tratada nestes autos dependerá, ainda que em parte, de medidas a serem tomadas pelo Poder Judiciário.
Ocorre que, havendo AÇÕES CIVIS PÚBLICA já em trâmite e com pedido mais amplo do que aquele eventualmente a ser pleiteado em
decorrência dos presentes autos, a judicialização do presente feito levaria a matéria à apreciação da Vara Única da Comarca de Altos/PI.
Em razão de todo o exposto, tendo e vista que o objeto dos autos já se encontra judicializado em âmbito estadual e que qualquer medida judicial
a ser tomada seria de competência do Juízo processante da ACP 0800372-63.2019.8.18.0036 e ACP 0801321-53.2020.8.18.0036, não havendo
outras providências a serem adotadas, e com fundamento no artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, determino o indeferimento desta Notícia de Fato, com comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como ao CSMP,
juntamente com a decisão de indeferimento e cópia das ACPs.
Lado outro, determino que os documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí sejam protocolados por meio de petição
nos autos dos processos acima mencionados, devendo juntar comprovante de peticionamento neste procedimento.
Outrossim, determino a publicação da presente decisão no DOEMP/PI, para fins de publicidade. Após, proceda-se à baixa no respectivo SIMP,
observando-se as cautelas de praxe.
Expedientes necessários.
Em regime de teletrabalho, Altos-PI, 22 de Abril de 2021.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

4.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI16959
PORTARIA Nº 78/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de Floriano, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar 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 institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, 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 e a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do 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 as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regulam o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
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 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 Floriano, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de
merenda 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:
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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), 16 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000220-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANO
Aos 16 de dezembro de 2020, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE FLORIANO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
10.640.559/0001-30, com sede na Praça Petrônio Portela, S/N, Centro, Floriano/PI, neste ato presentada pelo Secretário Municipal da Educação,
NYLFRANYO FERREIRA DOS SANTOS, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88 c/c 5º, §
6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP nº 000220-101/2019, firmaram o presente
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia de
padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de
ensino; devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, o dever do Estado com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de 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. 54, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos das Resoluções nº 32/2006 e 18/2018, ambas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, devendo ser
atendidos os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano anterior ao do atendimento;
CONSIDERANDO, ainda, que o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do
CAE, e ser programado, de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e
escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por cento) para os demais alunos matriculados em
creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula;
CONSIDERANDO a orientação dada, via Resolução nº 18/2018, do FNDE, aos gestores dos Estados, Municípios, Distrito Federal e das escolas
federais que recebem recursos financeiros de caráter suplementar para a aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, realizem pesquisa de preços mediante a utilização dos seguintes parâmetros: I - Painel de Preços do
"Comprasnet", disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; II - pesquisa publicada em mídia especializada e em
sítios eletrônicos especializados ou de acesso público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente: a) preços da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, disponíveis em https://www.conab.gov.br/infoagro/precos?view=default; b) preços das Centrais Estaduais
de Abastecimento - CEASAs, disponíveis em http://www.ceasa.gov.br/; e c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais; III - pesquisa
com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente sediados no município, mediante solicitação e identificação formal,
desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN, compete ao Nutricionista, vinculado
à entidade executora, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PAE, exercer as seguintes atividades obrigatórias: I) Realizar o
diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica:
educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; II)Estimular a identificação de indivíduos com
necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); III) Planejar,
elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais,
observando: a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos
alimentos; b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e
adequada; c) utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os
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alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade; IV) Propor e realizar ações
de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a
direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; V) Elaborar
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; VI) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as
boas práticas higiênico-sanitárias; VII) Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que
ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a
aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais
reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo
FNDE; VIII) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção
local inserindo esses produtos na alimentação escolar; IX) Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para
aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros); X) Orientar e supervisionar as
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da
instituição; XI) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle para UAN; XII) Elaborar o
Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; e XIII) Assessorar o CAE
no que diz respeito à execução técnica do PAE;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais legislação pertinente;
CONSIDERANDO a existência Inquérito Civil Público nº 000220-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades
administrativas no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino do compromissário, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º, da Lei nº 7.347/85, 26, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual sobre o objeto
do procedimento, definindo os prazos e as medidas a serem tomadas para sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar da rede municipal de ensino do município compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário reconhece a necessidade de revisão da política permanente de acompanhamento e implementação de uma
alimentação escolar adequada, balanceada e saudável para as crianças e adolescentes matriculados na sua rede pública municipal de ensino,
admitindo, igualmente, ser de sua responsabilidade a aquisição dos mantimentos para o fornecimento adequado de merenda escolar, razão pela
qual, com a finalidade de adequar-se às exigências previstas na legislação em vigor, assume o compromisso de regularizar todo o fornecimento
de merenda escolar no município, adequando-o aos ditames dos instrumentos normativos que tratam do tema, especialmente a Lei Federal nº
11.947/09 e a Resolução nº 38/2009, do FNDE.
§ 1º: Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 11.947/09, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, caso existem.
§ 2º: O Cardápio de Alimentação Escolar - CAE deve ser elaborado de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades
nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por
cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula.
§ 3º: Os cardápios deverão ser planejados antes do início do ano letivo e apresentados ao respectivo Conselho de Alimentação Escolar - CAE
para sugestões acerca de ajustes necessários.
§ 4º: O Compromissário obriga-se à utilização dos recursos do PNAE, provenientes da União, tão somente para a aquisição de gêneros
alimentícios.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário não fornecerá, salvo em datas comemorativas, nos espaços das escolas municipais, a título de
comercialização ou doação, lanches e bebidas contendo os produtos e/ou preparações, industrializados ou não, que contenham altos teores de
calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal, teor alcoólico e baixo teor nutricional, tais como:
a) Frituras: batatas, biscoitos, bolinhos, coxinhas, enroladinhos recheados, espetinhos, pastéis, quibes e frituras em geral;
b) salgados e doces com massa folhada;
c) biscoitos: recheados, com cobertura, tipo wafer, biscoitos salgados e outros com alto teor de gorduras e calorias;
d) doces: balas, pastilhas, pirulitos, chocolates e bombons, suspiros, maria-mole, sorvetes de massa, picolés de massa com cobertura, chupchup, algodão doce, gomas de mascar e guloseimas em geral;
e) molhos calóricos: catchup, maionese, mostarda, molhos a base de maionese e outros com alto teor de gorduras e calorias;
f) bebidas artificiais: refrigerante comum, light e zero, refrescos artificiais, bebidas alcoólicas, energéticos e outras bebidas similares;
g) salgadinhos e pipocas industrializadas;
h) alimentos apresuntados e embutidos;
i) sanduíches e pizzas que tragam em sua composição ingredientes como bacon, batata palha, maionese e molhos gordurosos e calóricos,
mortadelas, ovos fritos, queijos gordurosos e outros ingredientes e embutidos ricos em gorduras e calorias.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário se obriga a utilizar Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, a ser elaborado por nutricionista habilitado, que
deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, devendo o
Município compromissário adequar o seu quadro até o início das aulas presenciais no letivo de 2021, observando-se os seguintes parâmetros
(Consoante Resolução nº 465/2010, do CFN):
Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Carga horária TÉCNICA mínima semanal recomendada

Até 500

1 RT

30 horas

501 a 1.000

1 RT + 1 QT

30 horas

1.001 a 2.500

1 RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1 RT + 3 QT

30 horas

Acima de 5.000

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada fração de 2.500 alunos

30 horas

Parágrafo único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput
deste artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
CLÁUSULA 4º: O Compromissário implementará, caso ainda não possua, no prazo de 60 (sessenta) dias, um Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, constituído de representantes do Poder Executivo local, representantes da área da educação, de pais de alunos e representantes
indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica, nos termos do artigo 18 da Lei 11.947/2009, e providenciará a
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estrutura adequada para o seu funcionamento, mediante a disponibilização de sala de reuniões, computador, telefone, secretária e veículo para
realização de inspeções e vistoria.
§ 1º: Após a devida implementação e estruturação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o Município compromissário disponibilizará a
prestação de contas das verbas do programa alimentar ao CAE e à Câmara de Vereadores, bem como fornecerá ao CAE, sempre que solicitado,
todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários,
cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.
CLÁUSULA 5º: O Compromissário se obriga a observar o disposto na Resolução nº 18/2018, do FNDE, que dispõe sobre procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
nos termos da Lei nº 11.947/09.
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais, bem como solicitar de outros
órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, caso sejam necessárias para o cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, pessoalmente,
bem como o município compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das
medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985
c/c o art. 814 do NCPC.
Parágrafo único: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte
para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJF
Compromitente
____________________________________________
Nylfranyo Ferreira dos Santos
Secretário Municipal da Educação
Compromissário
________________________________
Dr. Marlon de Sousa Brito
Procurador Geral do Município de Floriano
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
PORTARIA Nº 100/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar a existência de acumulação ilegal de cargos/empregos públicos por parte do agente público RENEÊ DA SILVA
MOREIRA, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "b", da Lei nº
8.625/93, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público, bem como a observância dos princípios
constitucionais da Administração Pública;
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos/empregos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos/empregos públicos e vencimentos no setor público são de observância
obrigatória pelos estados e municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que a acumulação ilegal de cargos/empregos públicos pode configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento, conforme extratos em anexo, que o agente público Reneê da Silva
Moreira acumula, em tese, ilegalmente, cargos públicos, notadamente, de Secretário Municipal de Infraestrutura de Floriano e de Assistente
Administrativo, este último vinculado à Câmara Municipal de Floriano;
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 4º, da Resolução nº 023/2007, do CNMP, autorizou, antes da instauração do inquérito civil, a instauração de
procedimento preparatório visando colher elementos para identificação dos investigados ou do seu objeto;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85 e demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em desfavor do
agente público RENEÊ DA SILVA MOREIRA, com o escopo de averiguar a existência de acumulação ilegal de cargos/empregos públicos por
parte do agente público RENEÊ DA SILVA MOREIRA, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
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2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI para conhecimento, e à Secretaria-Geral/MPPI para
conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos.
O prazo para a conclusão deste Procedimento Preparatório é de 90 (noventa) dias, consoante art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,
prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável, dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Floriano(PI), 27 de abril de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 099/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde dos idosos RAFAEL BATISTA VÁRZEA e ZULMIRA DA SILVA, e,
uma vez assim demonstrado, determinar a inclusão deles na rede de assistência social e de saúde, a fim de garantir seus direitos
fundamentais à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
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; Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 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 a não observância dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
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 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 o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que toda pessoa será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos da lei;
CONSIDERANDO o encaminhamento de expediente pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Floriano CREAS/FLORIANO, dando conta de violação aos direitos fundamentais dos idosos Rafael Batista Várzea (84 anos) e Zulmira da Silva (75 anos);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, do CNMP, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos 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; Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, cujo objeto éaveriguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde dos idosos RAFAEL
BATISTA VÁRZEA e ZULMIRA DA SILVA, e, uma vez assim demonstrado, determinar a inclusão deles na rede de assistência social e de
saúde, a fim de garantir seus direitos fundamentais à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CAODEC/MPPI e CAODPI/MPPI para conhecimento, e à Secretaria
Geral/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), 27 de abril de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF

4.3. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16960
Objeto: Apurar a inércia da Delegacia para instaurar o devido procedimento investigativo para apurar a prática do crime de maus-tratos contra a
idosa Maria das Graças Araújo Souza.
Procedimento Administrativo SIMP nº 001681-361/2020
PORTARIA nº 13/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001681-361/2020, para apurar a inércia da Delegacia para
instaurar o devido procedimento investigativo para apurar a prática do crime de maus-tratos contra a idosa Maria das Graças Araújo Souza;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
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Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos reativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra expirado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
Certifique-se se houve resposta ao Ofício nº 268-2021, haja vista o decurso do prazo para resposta, e, na inexistência de resposta, cumpra-se o
item '3' do presente Despacho;
Oficiar o Delegado Regional de Polícia Civil de Picos-PI, RODRIGO MORAIS MATOS, no prazo de 10 (dez) dias, REQUISITANDO informações
sobre a requisição de instauração de inquérito policial nos autos da Notícia de Fato (SIMP nº 000318-086/2019);
4 - Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotados os prazos de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 16 de fevereiro de 2021.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI16961
Procedimento Administrativo nº 12/2020
SIMP: 000321-306/2019
Despacho de Arquivamento
Chegou ao conhecimento deste Representante Ministerial, por meio de informações prestadas pelo Sr. Fernando Ferreira de Aguiar no âmbito
desta Promotoria de Justiça, que o Sr. Valdeci teria se apropriado indevidamente do dinheiro da aposentadoria do idoso ARI FERREIRA DE
AGUIAR, genitor do noticiante.
Por este motivo foi instaurada a notícia de fato nª 135/2019 (000321-306/2019). Porém, ante a expiração do prazo de conclusão da Notícia de
Fato e a ausência de elementos para adoção de qualquer das medidas elencadas na Resolução CNMP nº 174/2017, foi convertida a Notícia de
Fato nº 135/2019 no Procedimento Administrativo nº 12/2020, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do CNMP, com
o objetivo de acompanhar a situação fática do Idoso Ari Ferreira Aguiar.
Foi expedido o ofício nº 486/2020 requisitando novamente a apuração e, se necessária, a instauração de inquérito policial, no caso de serem
encontrados elementos indicadores de ocorrência de crime contra idoso.
Em resposta, por meio de ofício nº 95/2021, a Autoridade Policial informou que foi realizada a oitiva de FRANCISCO DA CONCEICAO
FERREIRA (cunhado do idoso), JOSÉ VALDECI CARVALHO SALES (cunhado do idoso) e DULCE FERREIRA DE AGUIAR SALES.
Em todas as oitivas restou demonstrado que o idoso não pretende se mudar para o Estado do Maranhão, sendo que atualmente encontra-se aos
cuidados de seu enteado.
Ficou constatado que a Sra. Dulce Ferreira de Aguiar Sales se encontra de posse dos documentos do idoso, e que o valor do benefício
previdenciário dele é devidamente destinado aos seus cuidados.
O Sr. Valdeci forneceu espontaneamente copias de extratos de movimentação da sua conta, sendo que pelas movimentações ali efetuadas,
percebe-se que ele dispõe de recursos suficientes para aquisição de um veículo, não necessitando apropriar-se dos proventos do cunhado.
Ademais, foi disponibilizada copia de extrato da conta do idoso, sendo que não se vislumbra a movimentação de nenhuma quantia de grande
vulto.
Face ao exposto, a Autoridade Policial informou que não vislumbrou justa causa para instauração de Inquérito Policial.
É o relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de
remessa dos autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante
será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de
Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
No caso em apreço, foi instaurado o presente Procedimento Administrativo visando a apuração dos fatos narrados pelo noticiante.
Deste modo, considerando que, conforme informado pela Autoridade Policial, o idoso não se encontra em situação de vulnerabilidade, estando os
proventos referentes ao seu benefício previdenciário sendo utilizados em seu proveito exclusivamente, a presente notícia de fato atingiu seu
objetivo, qual seja apurar notícia de possível crime contra o idoso.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça, tampouco há necessidade de acompanhamento, uma vez que ocorreu a perda do objeto
do presente procedimento. Assim, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Registros necessários no SIMP.
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Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Luzilândia - PI, 23 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato 25/2021
DESPACHO DE RECEBIMENTO
Trata-se de notícia de fato referente à denúncia recebida pelo Conselho Tutelar de Joca Marques - PI, em 23/04/2021, em que foi noticiado que
MARIA FERNANDA SALES DA SILVA, criança de 13(treze) anos de idade, residente no Povoado Posto Rural, Joca Marques - PI, estaria gravida
de seu padrasto, VALDETE XIMENES DE AGUIAR de 62(sessenta e dois) anos de idade.
Informou ainda o conselho tutelar que após realizar algumas diligências, constatou a veracidade da gravidez da criança.
Diante do exposto, e considerando que o Ministério Público desempenha papel fundamental no Estado brasileiro para a proteção das crianças e
adolescentes, em acordo com a Resolução 174/2017 do CNMP, determino a instauração de notícia de fato visando a apuração do caso em
análise.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174 do CNMP).
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Autoridade Policial, requisitando a instauração de IP.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Cumpra-se.
Luzilândia, 23 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 39/2019
SIMP: 000172-306/2019
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Procedimento Administrativo oriundo de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do ofício nº 61/2019 do CREAS, sobre os
idosos FRANCISCO VITAL DE LIMA e LUÍS VITAL DE LIMA que estariam em situação de vulnerabilidade social.
Segundo o ofício, após denúncia anônima de maus tratos, o CREAS realizou visita domiciliar aos irmãos, quando então foi observado que as
supostas vítimas se encontravam em estado de negligência, uma vez que os mesmos são deficientes físicos e em sua residência, onde vivem
sozinhos, não existem as adaptações necessárias ao seu estado de saúde. Além disso, a residência não possui condições de habitabilidade
necessárias à moradia de qualquer ser humano.
O CREAS ressaltou que os idosos não possuem contato com os seus familiares, motivo pelo qual os rendimentos de ambos são administrados
pela vizinha, Sra. ELIANA FARIAS FERREIRA, a qual informou que os idosos possuíam empréstimos em seus benefícios, realizados antes que
ela fosse a administradora de seus cartões, e que não poderá mais assumir tal tarefa, tendo em vista o fato de que já cuida de seus pais idosos e
de uma filha doente.
Por fim, o CREAS sugeriu o encaminhamento dos idosos a um abrigo, eis que seria a melhor opção para o caso, nesse momento.
Considerando a necessidade de fornecimento de assistência a estes idosos, e de, se possível colocá-los em um abrigo, foram expedidos os
ofícios nº 305/2019 e 303/2020 à Secretária Municipal de Assistência Social, para que esta tomasse as providências cabíveis acerca da
possibilidade de colocá-los em um abrigo para idosos. Contudo, não houve resposta tampouco justificativa sobre não apresentá-la dentro do
prazo estabelecido.
Assim, foi designada audiência extrajudicial com a participação da Secretaria de Assistência Social e do CREAS, ambos do Município de
Luzilândia, através de videoconferência, para fins de esclarecimentos sobre os fatos apontados no Procedimento Administrativo em questão.
Na audiência extrajudicial, a Assistente Social do CREAS informou da impossibilidade de encaminhar os irmãos para uma casa de proteção ao
idoso, tendo em vista os empréstimos realizados em nome dos idosos, bem como relatou que uma profissional do município de Esperantina (PI)
entrou em contato com a coordenação do CREAS e informara que estavam cuidando do caso.
Na ocasião, ficou estabelecido que o CREAS encaminharia o relatório sobre a atual situação dos idosos, inclusive com o endereço, para fins de
verificar se o presente caso é de atribuição da Promotoria de Justiça de Luzilândia, e a cópia dos documentos dos idosos. No entanto, não consta
nos autos o referido relatório.
Considerando a mudança da gestão municipal, foi expedido ofício nº 120/2021 ao CREAS do município de Luzilândia para fins de realizar visita
domiciliar na casa dos idosos, encaminhando o relatório de estudo social do caso com informações atualizadas e se os mesmos continuam
residindo em Luzilândia, para fins de verificar se o presente caso é de atribuição desta Promotoria de Justiça, bem como a cópia dos documentos
dos idosos.
Em atenção ao ofício, o CREAS, através do Ofício nº 010/2021, encaminhou o relatório social sobre a situação atual dos idosos.
Segundo o aludido relátorio, o Sr. FRANCISCO VITAL DE LIMA mora, atualmente, com um sobrinho no município de Esperantina (PI). E,
segundo relatos de conhecidos e vizinhos, o idoso está sendo bem cuidado.
Por sua vez, o Sr. LUÍS VITAL DE LIMA reside na casa de um amigo de infância, Sr. BERNARDO, tendo em vista que não há nenhum outro
parente na Localidade Cajazeiras ou filho que possa acolhê-lo. De acordo com o relatório, o idoso relatou que está sendo bem cuidado pelo Sr.
BERNARDO e pela família que o acolheu, sendo assistido com alimentação e medicações adequadas de acordo com suas necessidades, e
tratado com carinho e atenção.
Com a finalidade de comprovar o depoimento do Sr. LUÍS, a equipe do CREAS realizou visita à casa de vizinhos, confirmando as informações
prestadas pelo idoso.
Ao final, o relatório social concluiu que o idoso LUÍS VITAL DE LIMA está sendo bem cuidado e com suas necessidades supridas, no seio de sua
família substituta.
É o relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico."
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de
remessa dos autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante
Página 19

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 851 Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Publicação: Quinta-feira, 29 de Abril de 2021

será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de
Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, verifica-se que o Sr. FRANCISCO VITAL DE LIMA não mais reside nesta comarca,
motivo que desloca a atribuição desta Promotoria de Justiça. Ademais, o Sr. LUÍS VITAL DE LIMA está bem e fora de risco.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para
adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça, tampouco há necessidade de continuar o acompanhamento.
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar da presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 13 da supramencionada Resolução.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Luzilândia (PI), 27 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 12/2021 (000097-246/2021)
Objeto: Acompanhar a instauração de Inquérito Policial
Despacho de Arquivamento
Trata-se de notícia de fato referente à denúncia recebida pelo Conselho Tutelar de Joca Marques - PI, em 24/01/2021, em que foi noticiado que
M., criança de dez anos de idade, residente no Povoado Chapada dos Damião, Município de Joca Marques, estaria mantendo relações sexuais
com um indivíduo de nome Leandro.
Informou ainda o conselho tutelar que o caso é conhecido de todo o povoado, e que a responsável pela criança, sua avó Luzia Pereira, é
conivente com toda a situação. Além disso, o suposto autor do crime presenteia a menina com comida, aparelho celular e outros presentes.
Após repassar o caso à Delegacia de Polícia de Luzilândia - PI, alegam que até o momento não foi realizada qualquer diligência ou remetida
qualquer resposta pela Autoridade Policial responsável, motivo pelo qual o Conselho Tutelar de Joca Marques trouxe o caso a este Parquet.
Ressalta-se que, posteriormente, em 06/02/2021, o Conselho Tutelar recebeu nova denúncia de que a menina foi agredida fisicamente pelo
suposto estuprador.
Diante do exposto, e considerando que o Ministério Público desempenha papel fundamental no Estado brasileiro para a proteção das crianças e
adolescentes, em acordo com a Resolução 174/2017 do CNMP, foi instaurada a presente notícia de fato visando a resolução do caso em análise.
Em 11/01/2021 foi expedido o ofício nº 84/2021 ao Delegado de Polícia Civil requisitando a instauração de Inquérito Policial para apurar os fatos
trazidos ao Ministério Público, encaminhando a portaria de instauração à Promotoria de Justiça, entretanto este não foi respondido.
Em 23/02/2021, assumiu a Delegacia de Polícia Civil de Luzilândia uma nova Autoridade Policial, motivo pelo qual, considerando que o ofício
enviado anteriormente não havia sido respondido, houve a reiteração dele ao atual Delegado de Polícia Civil desta urbe.
Em ofício de nº 61/2021, a Autoridade Policial informou acerca da instauração do IP 2491/2021, enviando ainda cópia da portaria anexa.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº
189, de 18 de junho de 2018)
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (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)
No caso em apreço, foi instaurada a presente notícia de fato visando a apuração dos fatos narrados pelo noticiante. Deste modo,
considerando que as investigações já foram iniciadas pela Autoridade Policial, conforme portaria de IP anexa, consubstanciou-se o
cumprimento da finalidade da presente notícia de fato, qual seja noticiar o crime à Autoridade Policial para que fosse instaurado
Inquérito Policial para devida apuração do suposto crime.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, inciso I da Resolução
nº174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ciência ao noticiante.
Lance-se no SIMP.
Registre-se. Publique-se.
Luzilândia, 14 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 13/2021 (000098-246/2021)
Objeto: Acompanhar a instauração de Inquérito Policial
Despacho de Arquivamento
Trata-se de notícia de fato referente à denúncia recebida pelo Conselho Tutelar de Luzilândia - PI, em 15/02/2021, em que foi noticiado que
A.K.S.C, criança de 13(treze) anos de idade, residente no Povoado Extremas, zona rural de Luzilândia - PI, estaria grávida de um indivíduo de
nome WELITON DA SILVA SANTOS de 25 (vinte e cinco) anos de idade, residente e domiciliado na Rua João Carvalho, nº 36, bairro Centro.
Informou ainda o conselho tutelar que foi realizada visita domiciliar à residência da criança, quando então foi constatado que esta se encontra no
quarto mês de gestação. A genitora, MARIA FRANCISCA DA COSTA ARAÚJO, afirmou que A.K.S.C se relacionava com o autor do crime contra
a sua vontade, pois não ouvia os seus conselhos.
Diante do exposto, e considerando que o Ministério Público desempenha papel fundamental no Estado brasileiro para a proteção das crianças e
adolescentes, em acordo com a Resolução 174/2017 do CNMP, foi instaurada a presente notícia de fato visando a resolução do caso em análise.
Em 15/01/2021 foi expedido o ofício nº 91/2021 ao Delegado de Polícia Civil requisitando a instauração de Inquérito Policial para apurar os fatos
trazidos ao Ministério Público, encaminhando a portaria de instauração à Promotoria de Justiça, entretanto este não foi respondido.
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Em 23/02/2021, assumiu a Delegacia de Polícia Civil de Luzilândia, uma nova Autoridade Policial, motivo pelo qual, considerando que o ofício
enviado anteriormente não havia sido respondido, houve a reiteração dele ao atual Delegado de Polícia Civil desta urbe.
Em ofício de nº 78/2021, a Autoridade Policial informou acerca da instauração do IP 2701/2021, enviando ainda cópia da portaria anexa.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº
189, de 18 de junho de 2018)
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (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)
No caso em apreço, foi instaurada a presente notícia de fato, visando a apuração dos fatos narrados pelo noticiante. Deste modo,
considerando que as investigações já foram iniciadas pela Autoridade Policial, conforme portaria de IP anexa, consubstanciou-se o
cumprimento da finalidade da presente notícia de fato, qual seja noticiar o crime à Autoridade Policial para que fosse instaurado
Inquérito Policial para devida apuração do suposto crime.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução
nº174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ciência ao noticiante.
Lance-se no SIMP.
Registre-se. Publique-se.
Luzilândia, 13 de abril de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI16962
PORTARIA N°. 14-04/2021
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 002606-369/2020, no necessário
Inquérito Civil, com objetivo de apurar irregularidades na ausência de execução na obra de pavimentação poliédrica da Rua Nonato Bem, no
Bairro Dirceu Arcoverde, no Município de Parnaíba-PI, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Notícia Fato registrada sob o SIMP N°. 002606-369/2020, a partir da Manifestação Nº. 3411/2020, protocolada junto à
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, tem por objeto apurar informações acerca da ausência de execução da obra de pavimentação
poliédrica da Rua Nonato Bem, no Bairro Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba (PI), visto que, embora tenha sido iniciada, a extensão final do
logradouro encontra-se em situação precária, impossibilitando o acesso dos moradores e causando prejuízos de ordem moral e patrimonial;
CONSIDERANDO que em cumprimento dos termos do Despacho, via Documento N°. 3380916, restou oficiada a secretaria competente para
manifestar acerca do fato noticiado, informando se houve autorização de pavimentação da Rua Nonato Bem, no Bairro Dirceu Arcoverde, nesta
cidade, especificando causas da suspensão da Obra no trecho citado, devidamente acompanhada da documentação probatória referente ao
processo licitatório e seus aditivos;
CONSIDERANDO que em resposta, por meio do Ofício N°. 022/2021 - PROJUR, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização
Fundiária do Município de Parnaíba informara que somente um trecho da Rua Nonato Bem, no Dirceu está sem pavimentação, mas com licitação
em andamento, estando na data de 15 de março de 2021 na fase de classificação, conforme imagens referentes aos trechos conclusos, aviso de
licitação, e recibo de divulgação arrolados aos autos Documentos N°. 3480912;
CONSIDERANDO o cumprimento parcial das solicitações direcionadas à secretaria municipal competente, acostadas no Despacho N°. 3380916,
restando verificado a ausência da cópia do Procedimento Administrativo atinente ao objeto da licitação de pavimentação dos trechos em
comento;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume;
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, bem como, acompanhamento
efetivo do procedimento licitatório atinente ao objeto denunciado, necessário se faz o prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º ao artigo 7º, todos da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar irregularidades na
ausência de execução na obra de pavimentação poliédrica da Rua Nonato Bem, no Bairro Dirceu Arcoverde, no Município de Parnaíba (PI),
determinando as seguintes providências:
a) Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
b) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, ambos da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
c) com cópia da presente portaria, oficie-se a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do Município de Parnaíba (PI), a
fim de apresentar aos autos o processo licitatório e seus aditivos referentes ao objeto demandado, bem como especificar ao tempo de resposta,
em qual fase de conclusão se encontra o procedimento de pavimentação do logradouro em lume, concedendo o prazo de resposta nos termos do
Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 27 de abril de 2021.
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DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 000071-065/2019, com objetivo de apurar possível assédio moral no
ambiente de trabalho, perpetrado pela Secretária de Saúde do Município de Parnaíba (PI), em face da Sra. Ana Clara Araújo da Silva, Secretária
Administrativa do setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde.
Relata a noticiante, Sra. Ana Clara Araújo da Silva, que foi humilhada e constrangida por diversas vezes, sempre na presença de várias pessoas
em seu ambiente de trabalho, pela Secretária de Saúde, a Sra. Rejane Maria Moreira Mendes, conforme documentação em anexo, inclusive com
cópia do Boletim de Ocorrência registrado na 02ª DP de Parnaíba (PI).
Em 26 de novembro de 2020, foi expedido Ofício Nº. 1184/2020-71-065/2019- SUPJP, endereçado a noticiante, a Sra. Ana Clara Araújo da
Silva, reiterando a solicitação de informações complementares acerca dos fatos relatados, mais precisamente, das condutas de assédio e demais
atos alegados em sede de representação, todavia não houve nenhuma manifestação, conforme Documento N°. 3218462.
Na mesma data retro, foi encaminhado o Ofício Nº. 1185/2020-71-065/2019- SUPJP, endereçado ao Senhor Emerson Raminho de Moura
Barbosa, Secretário de Gestão do Município de Parnaíba, com solicitação de informações acerca dos fatos relatados, ocasião em que restou
informado que Ofício Nº. 89/2020/71-65/2019-SUPJP, foi encaminhado à Corregedoria para apuração dos fatos conforme solicitação deste
Ministério Público, via Documento N°. 3198413.
Em despacho de ID 32241809, foi determinado que: a) Oficie-se à Corregedoria da Prefeitura de Parnaíba (PI), na pessoa do Corregedor-Geral
do Município, para que apresente informações acerca de eventual abertura de procedimento sobre os fatos noticiados, em caso positivo, informar
sobre seu andamento, juntando documentação comprobatória aos fatos alegados, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº.
931/2019.
Em ID Nº. 32253459, o Corregedor Geral do Município respondeu que "em atenção à requisição contida no OFÍCIO N°. 1185/2020-71-065/2019SUPJP, encaminhado para Corregedoria do Município de Parnaíba-PI, informamos que foi instaurado o Processo Administrativo de Sindicância
n° 27474/2020 onde será apurado a conduta das servidoras identificadas nos documentos em anexo".
Em despacho de ID Nº. 32289696, foi designado que:
a) Aguarde-se inicialmente o prazo de 30 (trinta) dias, e, após o decurso deste, oficie-se novamente a Corregedoria do Município de Parnaíba
(PI), a fim de que apresente informações sobre o resultado do Procedimento Administrativo de Sindicância Nº. 27474/2020, encaminhando a
documentação comprobatória pertinente ao objeto do feito, consignando o prazo de resposta em observância ao artigo 15, do Ato PGJ Nº.
931/2019.
Em ID N°. 32705183 a Corregedoria do Município de Parnaíba-PI informou que o processo administrativo Nº. 27474/2020, foi concluído e
encaminhou cópias deste a esta Promotoria de Justiça, onde ficou constatado que: "Diante das consequências disciplinares acima descritas,
percebe-se que não foi possível apontar conclusivamente o possível assédio moral que teria sido perpetrado pela Sra. Rejane Maria Mendes
Moreira, Matrícula 34657-1, Ex-Secretária de Saúde do Município de Parnaíba-PI. Portanto, diante da análise processual, esta Comissão
Sindicante, opina pelo ARQUIVAMENTO deste Processo de Sindicância, de acordo com o ART. 149, I, do Estatuto dos Servidores Municipais de
Parnaíba - Lei 1366/92."
É o relatório.
Passe-se a opinar.
O epigrafado procedimento visou apura possível assédio moral no ambiente de trabalho, perpetrada pela Secretária de Saúde do Município de
Parnaíba (PI), em face da Sra. Ana Clara Araújo da Silva, Secretária administrativa do setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de
Saúde.
Em análise ao conjunto de documentos relativos ao processo de sindicância Nº. 27474/2020, não foi possível apontar conclusivamente o possível
assédio moral que teria sido perpetrado pela Sra. Rejane Maria Mendes Moreira, Matrícula 34657-1, Ex-Secretária de Saúde do Município de
Parnaíba (PI).
Em depoimento à comissão de sindicância, a Sra. Ana Clara Araújo da Silva, Mat. 16436-1, disse que: "[...] que realmente houve um
desentendimento com a Sra. Rejane, mas a mesma afirma também, que apesar do ocorrido, não quer mais conflito ou qualquer outra forma de
embate com a Sra. Rejane, e que quer seguir seu trabalho normalmente e esquecer o que passou - fls. 18".
Dessa forma, estando a requerente ciente das declarações feitas e que não deseja mais prosseguir com a reclamação, conforme afirmado no seu
termo de depoimento, entendo ser o caso de ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, na forma do artigo 10, da Resolução
CNMP Nº 23/2007.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, DETERMINO a publicação no Diário Oficial
Eletrônico do MPPI, acerca deste arquivamento, a remessa do presente procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para
homologação deste arquivamento, bem como a notificação da requerente acerca do teor dessa decisão.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 27 de abril de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI16963
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 006/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Parnaguá, no uso das atribuições legais e
constitucionais, especialmente com esteio nos arts. 127, caput, 129, I, da Carta da República, e art. 8º, I e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017
(Regulamenta a instauração e o trâmite de Notícias de Fato e de Procedimentos Administrativos) e:
CONSIDERANDO que o artigo 127, caput, da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO outras formas de resolução de conflitos, como a disposta na Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional da Justiça
referente à Justiça Restaurativa que inaugura modelo processual diverso do proposto no Código de Processo Penal, mitigando, de determinada
forma, o princípio da obrigatoriedade da ação penal;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça os autos do Processo nº 0000052-55.2018.8.18.0109 - SIMPMPPI nº 000.149232/2021, tendo como investigado a pessoa de ANDERSON MACEDO RODRIGUES pela prática do delito encartado no Art. 155, caput, do
Código Penal e da contravenção penal prevista no Art. 19 da LCP;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 28-A, do Código de Processo Penal, bem como art. 18 da Resolução nº 181/2017 CNMP (que disciplina o
Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público), alterada pela Resolução nº 183/2017 do mesmo egrégio Conselho, que regulamenta
o Acordo de Não-Persecução Penal nos "delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento";
CONSIDERANDO que o art. 8º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, estabelece que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a [...] IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 005/2021, com a finalidade de averiguar o cabimento e proposição de Acordo de
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Não Persecução Penal - ANPP, determinando, assim, as seguintes diligências:
1. A autuação e registro da presente, eletronicamente no SIMP/MPPI, juntamente com cópia dos autos dos autos do Processo Themis nº
0000052-55.2018.8.18.0109;
2. Nomeio como secretária para este procedimento, a servidora comissionada lotada na Promotoria de Justiça de Parnaguá, com fulcro no Art. 4º,
inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAOCRIM/MPPI, para conhecimento.
4. Fixo o 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.
Encaminhe-se 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;
Determino à Secretária do feito que realize pesquisa no SIMP/MPPI acerca da existência de ANPP firmado pelo investigado;
Expeça-se ofício à Vara única da Comarca de Parnaguá, Vara da Justiça Federal de 1ª Instância de Corrente/PI) e ao Cartório da 26ª ZE Eleitoral
requisitando a folha de antecedentes penais do(a)(s) autor(a)(es) do fato, bem como se o(a)(s) foi(ram) beneficiado(a)(s) pelos benefícios
previstos no Art. 76 (transação penal) ou 89 (suspensão condicional) da LJE nos últimos 05 anos, bem como se o mesmo foi beneficiado por
acordo de não de persecução penal;
Intime-se a vítima Aldenora Marques de Sousa para que informe o valor do prejuízo sofrido com a conduta do investigado, uma vez que embora a
moto tenha sido restituída a mesma supostamente sofreu avarias em decorrência de acidente sofrido pelo investigado, e ainda que informe sua
conta bancária para eventual depósito de indenização.
Após o cumprimento das diligências venham os autos conclusos.
Parnaguá, 27 de abril de 2021.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª promotoria de Justiça de Corrente
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Parnaguá

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS-PI16965
PORTARIA Nº 08/2021 - PJRBJ
Procedimento Administrativo nº 02/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, no uso das atribuições previstas
nos art. 127, caput[1], art. 129, I e II[2], da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Ordinária Geral na Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus - PI, concernente aos trabalhos
desenvolvidos nesta Promotoria de Justiça.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, Dr. Márcio
Giorgi Carcará Rocha, e se desenvolverão no período de 27 de abril de 2021 à 17 de maio de 2021, no horário de 08h às 15h, no Gabinete da
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Geral na referida Promotoria terá início no dia 27 de abril do corrente ano, às 09h, e
encerrará no dia 17 de maio de 2021, às 15h, no Gabinete da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, situado na Rua Vereador Airam
Miranda, nº 231, Bairro Judite Piauilino, Bom Jesus - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária, será afixada no átrio do Ministério Público Estadual em Bom Jesus e no átrio do Fórum da
Comarca de Bom Jesus, perante o qual esta Promotoria tem atuação, a informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra
em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta
finalidade e, depois de analisadas, serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, colhendo
relatório de atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na Promotoria de Justiça Regional
de Bom Jesus, elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus
durante a correição.
Art. 6º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça,
servidores, estagiários e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e
ata de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Ficam designados os Assessores de Promotoria de Justiça Redson Duque Coelho e Beatriz Ferreira Pinto Andrade, para secretariarem
os trabalhos da correição ordinária indicada nesta Portaria e auxiliarem no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de vinte dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedoria Geral do Ministério Público e à
Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que sejam cientificados da presente Correição Ordinária a Exma. Srª. Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro; o MM. Juiz de Direito que atua perante a Vara
Agrária da Comarca de Bom Jesus, Dr. Elvio Ibsen Barreto de Sousa Coutinho e a ilustre Defensora Pública com atuação na Vara Única e
Agrária da Comarca de Bom Jesus, Dra. Ana Cristina Carreiro de Melo, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos
trabalhos correicionais da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 27 de abril de 2021.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça
[1] Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
[2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia.
EDITAL N° 01/2021 - GABPJRBJ
O Excelentíssimo Senhor Doutor, MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom
Jesus-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, caput da Portaria Nº 001/2019 e em
cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI, Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 27 de abril de 2021 terça-feira, às 08h:00min horas, no Gabinete da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI, situado na Rua Vereador Airam Miranda, nº
231, Bairro Judite Piauilino, Bom Jesus - PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL DO ANO DE 2021, para a qual ficam
convidados os Magistrados com atuação na Vara Única da Comarca de Bom Jesus-PI, bem como na Vara Agrária, a Defensora Pública com
atuação em Bom Jesus-PI, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em
que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a respeito da execução dos serviços da Promotoria de Justiça Regional de Bom JesusPI.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no atrium do prédio do Ministério Público e receber ampla
divulgação.
Dado e passado nesta cidade de Bom Jesus- PI, em 27 de abril de 2021.
____________________________________
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI16966
PORTARIA Nº 19/2021
Objeto: Conversão da Notícia de Fato nº 25/2020 em Procedimento Preparatório nº 03/2021, objetivando dar continuidade na apuração de
possíveis atos de improbidade administrativa praticado pelo ex-Prefeito de Regeneração/PI (Hermes Teixeira Nunes Júnior - Quadriênio
2017/2020).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), do art. 2º, II da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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, conforme preceitua o art. 127, caput da CF/88;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público a atribuição de propor a ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogável por igual prazo uma única vez;
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 a existência da Notícia de Fato nº 25/2020/PJR-MPPI registrada nesta Promotoria de Justiça, a partir de REPRESENTAÇÃO
protocolada por EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI (Hermes Teixeira
Nunes Júnior), noticiando que o representado não vem honrando o pagamento dos serviços prestados pela empresa representante entre o
período de 2017 a 2020;
CONSIDERANDO os elementos fáticos acima, o Ministério Públicos solicitou do Município esclarecimentos, tendo o ente público municipal, por
meio do Prefeito, Sr. Hermes Teixeira Nunes, permanecido inerte;
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios
administrativos constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), no trato dos assuntos que lhe são afetos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a gravidade dos atos de improbidade administrativa no seu art. 37, § 4º, severas
sanções destinadas a impedir e coibir condutas dessa natureza. Segundo o referido dispositivo legal os atos de improbidade administrativa
importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível;
CONSIDERANDO que atualmente a matéria é regida pela Lei nº 8.429/92, que reafirma os princípios administrativos previstos no caput do art. 37
da CF e específica os atos de improbidade administrativa, cominando as sanções aplicáveis aos mesmos;
CONSIDERANDO que os danos causados ao erário e ao seu devido ressarcimento, o artigo 5º da Lei nº 8.429/92 prescreve que "Ocorrendo
lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do
dano";
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das investigações;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 25/2020 em Procedimento Preparatório Nº 03/2021, com base nas razões e fundamentos expressos na
presente Portaria, visando dar continuidade na apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo ex-Prefeito de Regeneração/PI
(Hermes Teixeira Nunes Júnior - Quadiênio 2017/2020), por ocasião do não pagamento dos serviços prestados pela empresa
representante entre o período de 2017 a 2020,e determinando desde logo:
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;
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria, Thamyres Lima dos Santos - mat. n° 15.521, o Assessor de Promotoria, Luiz Augusto Soares Santos,
mat. n°15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A, via e-mail: cobranca.equatorial.pi@marcoscardoso.adv.br,
requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a este Órgão Ministerial demonstrativo de débito atualizado relativo aos anos de
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2017, 2018, 2019 e 2020 com discriminação dos valores decorrentes de multa, juros e correção monetária, especificando os débitos de
cada órgão público inadimplente (Administração Pública, Sec. Municipal de Saúde, Sec. Municipal de Educação e Iluminação Pública);
REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, comunicando a
instauração do presente feito, com remessa de cópia da presente Portaria, conforme determina o Ato PGJ n. 354/2013; e
PUBLICAÇÃO e REGISTRO desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme 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.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 27 de Abril de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 20/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), do art. 2º, II da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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, conforme preceitua o art. 127, caput da CF/88;
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 a existência do ICP nº 10/2016 (SIMP nº 000008-231/2019) instaurado a partir de Reclamação protocolada por Sérgio Martins
de Sousa Queiroz - OAB/SP nº 118.090, noticiando a falta de saneamento básico nos Municípios de Angical do Piauí/PI e Jardim do Mulato-PI,
uma vez que é dever do município disponibilizar sistema de coleta de esgoto domiciliar por rede geral para todos os domicílios da zona urbana;
CONSIDERANDO que em mencionado Procedimento Investigatório fora proferido Decisão determinando a abertura de INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO próprio para o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO-PI, visando apurar os fatos relativos a sobredito município, mantendo-se o ICP nº
10/2016 (SIMP nº 000008-231/2019) tramitando apenas com relação ao MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI;
CONSIDERANDO que o saneamento básico envolve rede de água potável, esgotos, manejo, tratamento e destino final de resíduos e drenagem
pluvial, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.445/07;
CONSIDERANDO que é competência do Município de Jardim do Mulato/PI o serviço de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos
sólitos em seu território;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem como função institucional a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos
e coletivos, dentro os quais está o do meio ambiente;
CONSIDERANDO a que a notícia merece investigação para que sejam adotadas as devidas providências;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na Reclamação
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:
REGISTRO e AUTUAÇÃO em livro próprio, preservando a mesma numeração sequencial;
REQUISITE-SE ao MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO/PI, na pessoa do Prefeito, Sra. Dejair Lima de Sousa, para que, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, informe este Órgão Ministerial acerca da existência do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, bem como do PLANO
MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS relativos ao Município de Jardim do Mulato-PI, com as respectivas leis e
decretos municipais de aprovação e execução;
ACOSTE-SE ao presente INQUÉRITO CIVIL, toda e qualquer documentação referente ao Município de Jardim do Mulato/PI que se encontra
contida no ICP nº 10/2016 (SIMP nº 000008-231/2019), de tudo certificado nestes autos;
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Thamyres Lima dos Santos - Mat, nº 15.521, o Assessor de Promotoria
de Justiça de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos - Mat. nº 15.240, e a Servidora Cedida, Iristania Pereira de Araújo Nascimento,
para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
COMUNICAÇÃO ao CAOMA/MPPI acerca da instauração do presente Inquérito Civil Público, instruída com cópia desta portaria, conforme
determina o Ato PGJ n. 354/2013;
PUBLICAÇÃO da presente Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, e a afixação no local de costume; e
ARQUIVE-SE cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Após autuação, registro, juntada de documentos, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos
para as demais providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 28 de Abril de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

4.9. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16968
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000151-172/2019 (w).
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Poluição sonora. Regularização.
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado aos 21 de outubro de 2019, mediante Termo de Declaração (Fls. 02/03), a fim de apurar
ocorrência de poluição sonora em decorrência das atividades do empreendimento "DOM NELORE", bem como realização de eventos sem o
devido projeto de adequação acústica no estabelecimento, localizado na Av. Joaquim Nelson, n° 3567, bairro Parque Ideal, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta na denúncia que "... está acontecendo intensa poluição sonora no Dom Nelore, localizado Av. Joaquim Nelson, n° 3567, Bairro Parque
Ideal, que utilizam banda ao vivo como entretenimento para os clientes de quarta-feira a domingo, das 20h00min às 02h00min... também tentou
contato com o proprietário várias vezes, mas não houve sucesso, que realizou denúncia no COLAB, no entanto não surtiu efeito, apesar do
estabelecimento ter sido advertido...". (Fls. 03).
Após recebimento da denúncia, foi determinada, aos 24 de outubro de 2019, a expedição de ofício à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente DPMA e ao Batalhão de Policiamento Ambiental - BPA, solicitando realização de diligências no local, nos horários das 20h00min às 02h00min, a
fim de adotar as providências quanto à ocorrência de poluição sonora. (Fls. 04/06).
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Em resposta à requisição ministerial, o BPA apresentou aos 11 de novembro de 2019, Relatório de Ordem de Missão, informando que "... o local
a ser aferido é o estabelecimento conhecido por RESTAURANTE DOM NELORE, Avenida Joaquim Nelson, 3567, Parque Ideal, Teresina-PI. A
equipe constatou que o local se encontrava aberto, com movimentação interna e externa e com algumas pessoas consumindo bebidas
alcoólicas, assim como também música ao vivo...". Informou ainda: "... a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº
00140/10112019 em desfavor do responsável pelo estabelecimento, Sr. Adan Clayton Santos Martins, oportunidade em que lhe foi solicitada a
apresentação da documentação do empreendimento, verificando-se a inexistência do alvará de funcionamento, estando em desacordo com a
legislação vigente, por esse motivo, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00139/10112019 em desfavor do Sr. Raimundo Nonato
Carvalho, responsável gerente do empreendimento...". (Fls. 07/22)
Diante das constatações e informações obtidas pelos órgãos competentes, foi determinado por este Membro Ministerial, através de despacho, a
notificação do Representante legal do empreendimento para comparecer a esta Promotoria de Justiça, e apresentação de documentação legal
exigida para o funcionamento do estabelecimento. (Fls. 23).
Em prosseguimento, por e-mail, o Representante legal do empreendimento, Dr. Lucas Freitas, aos 02 de março de 2020, encaminhou cópia de
ata de audiência designada para o dia 03/03/2020, às 09h00min, no Juizado Especial Cível e Criminal do Redonda, sendo uma das partes, a
empresa Dom Nelore, oportunidade em que aquele solicitou o adiamento da audiência designada na Promotoria de Justiça, até a realização
daquela. (Fls. 27/28).
Com o intuito de resolver o óbice objeto deste procedimento, aos 21 de janeiro de 2021, determinou-se nos autos em epígrafe, a expedição de
ofício ao representante legal do estabelecimento requerendo a apresentação da documentação legal exigida para o regular funcionamento, tais
como: licença sanitária, licença ambiental, atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento, autorização para
realização de eventos e cópia do projeto acústico devidamente aprovado pelo órgão competente. (ID nº 32395423 e 32395437).
Em resposta ao requerimento ministerial, o Representante Legal do empreendimento apresentou manifestação aos 03 de fevereiro de 2021,
informando o que segue:
"... Em cumprimento, e de forma tempestiva, seguem em anexos as documentações exigidas, na seguinte ordem:
i) atestado de regularidade do corpo de bombeiros do Estado do Piauí (doc. 01);
ii) licença sanitária (doc. 02);
iii) alvará de localização e funcionamento (doc. 03);
iv) declaração de dispensa de licença ambiental (doc. 04); comprovante de protocolo de requerimento de renovação de todas as
licenças (doc. 05).
Ademais, cumpre observar que a empresa ora peticionária não realiza eventos, apesar de possuir CNAE que lhe autoriza essa atividade, e
todas as demais licenças legalizadas.
É importante detalhar que a empresa apenas utiliza som ambiente de forma acústica, com ou sem a participação de artistas. Como bem se
sabe, a grande maioria dos restaurantes oferece essa comodidade aos seus clientes, uma música ao vivo, permanecendo todos sentados em
suas mesas, bebendo ou jantando com as suas famílias...". (ID nº 32395449).
Entretanto, a fim de verificar a veracidade das informações apresentadas na manifestação supracitada, a Assessoria desta Promotoria de Justiça
entrou em contato com a denunciante, aos 01 de março de 2021, ocasião em que esta informou a persistência da ocorrência de poluição sonora
em decorrência da realização de festas no estabelecimento objeto deste procedimento.
Assim, este Membro Ministerial, determinou na mesma data mencionada, a expedição de ofício, novamente, ao Batalhão de Policiamento
Ambiental - BPA, solicitando a realização de nova vistoria no estabelecimento, munido de aparelho decibelímetro, a fim de verificar a ocorrência,
ou não, de poluição sonora, adotando as medidas cabíveis ao caso. (ID nº 32543292 e 32543298).
Em atendimento à determinação ministerial, o BPA realizou vistoria no empreendimento aos 07 de Março de 2021, e apresentou o Ofício nº
117/BPA/2021 informando que:
"... Venho através deste encaminhar a Vossa Excelência o procedimento adotado pela equipe deste Batalhão designada para realizar vistoria in
loco no empreendimento "Dom Nelore", localizado na Av. Joaquim Nelson, nº3567, Bairro Parque Ideal, nesta capital, conforme solicitado através
do Ofício nº 265/2021-24ªPJ(w)/MPPI datado de 01/03/2021, tendo a guarnição realizado o Boletim de Ocorrência nº 3013600334 de
07/03/2021 PMPI/Mobile, constando o devido relato policial e registro fotográfico, acerca do que foi verificado pela referida guarnição..." (sic).
Consta ainda, no Boletim de Ocorrência nº 3013600334, no relato da ocorrência, que o BPA ao chegar no empreendimento encontrou-o
fechado, em virtude do decreto governamental. Diante disso foi realizada uma averiguação sem alteração. (ID nº 32658316).
É o relatório.
Em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que ensejaram a instauração e,
inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como
a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a finalização do
procedimento.
Acaso sejam registradas novas denúncias, reclamações sobre a ocorrência de poluição sonora em razão do funcionamento do
empreendimento investigado, poder-se-á autuar novo procedimento, procedendo-se às novas diligências.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Portanto, a poluição sonora é a degradação da qualidade ambiental - com as consequências acima especificadas - fruto de som puro ou da
conjugação de sons. As atividades sonoras serão consideradas poluidoras por presunção legal, na medida em que se situarem fora dos padrões
admitidos em lei, nas resoluções do CONAMA e nas normas técnicas recomendadas.
A Resolução CONAMA nº 001/90 dispõe que "a emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes
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estabelecidos nesta Resolução."
Prevê, ainda, que os ruídos superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 são prejudiciais à saúde e ao sossego público.
Enquanto a NBR 10.151 especifica o método a ser utilizado para a medição de ruído, a NBR 10.152, na tabela 1, fixa os níveis de ruído
compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos.
Nos termos do Art. 3º, III da Lei Municipal nº 3.508/2006, verbis:
"Art. 3º: Para os efeitos desta Lei os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimento ou atividades
residenciais, comerciais, de serviço, institucionais, industriais ou especiais, públicas ou privadas, assim como em veículos automotores
obedecerão aos seguintes níveis conforme as zonas:
III - Nas Zonas Mistas:
a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno;
b) 50 dB ( cinquenta decibéis) vespertino;
c) 55 dB ( cinquenta e cinco decibéis) noturno.";
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Abril de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
Respondendo 24ªPJ/Teresina-PI
Meio Ambiente e Urbanismo

4.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI16970
PORTARIA Nº 026/2021
Inquérito Civil Público Nº 011/2021
SIMP nº 000050-154/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do(a) Promotor(a) de Justiça infra-assinado(a) em exercício pleno na 2ª
Promotoria de Justiça de Altos , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e artigo 26,
incisos I, II e III da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12.02.93).
CONSIDERANDO que o Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, na forma dos artigos 127 e 129 da Constituição da República, sendo sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes
públicos aos direitos assegurados no Texto Magno, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem atribuições ao Ministério Público para, em sede de
inquérito civil público ou procedimento administrativo, promover a averiguação de atos lesivos ao ERÁRIO PÚBLICO e realizar ou requisitar as
diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o Inquérito Civil e os demais instrumentos legalmente previstos para defesa da
probidade administrativa, anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou a moralidade administrativa, bem como a
imposição de obrigação de fazer e/ou de não fazer, visando garantir transparência, lisura e eficiência na gestão da coisa pública;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP nº 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 Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO a Súmula nº 264/11-TCU, cujo teor prevê que "a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com
pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na
seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo
de licitação, nos termos do Art.25, inciso II, da Lei nº 8.666/ 1993";
CONSIDERANDO que a realização de procedimento licitatório é pré-requisito elementar na execução da despesa pública, sendo ordenado em
sede constitucional no art. 37, XXI, da atual Carta. Por constituir procedimento que só garante a eficiência na Administração, visto que objetiva as
propostas de maior economicidade, a licitação, quando não realizada, constitui séria ameaça aos princípios administrativos da legalidade,
impessoalidade e moralidade. É fácil constatar, portanto, que o dever geral de licitar está acima da inexigibilidade licitatória: a licitação é a regra,
a inexigibilidade, a exceção. Cumpre destacar também que a licitação é procedimento vinculado, formalmente ligado à lei, não comportando
discricionariedades em sua realização ou dispensa;
CONSIDERANDO matéria jornalística veiculada pela mídia local piauiense, no qual aponta que o Município de Pau D' Arco do Piauí realizou
contratação de SERVIÇOS JURÍDICOS por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO;
CONSIDERANDO que o referido Município contratou o escritório de advocacia Araújo & Brandim Sociedade de Advogados-ME (CNPJ nº
05.000.033/0001-55);
CONSIDERANDO que a(s) referida(s) notícia(s), uma vez comprovada(s) e não prescrita a pretensão de responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função da(s) irregularidade(s) acima apontada(s), é (são) grave(s), razão pela qual merece(m) averiguação
ministerial;
RESOLVE-SE
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP), tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos
tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação nos termos da Lei nº
8.429/92, 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, com remessa ao
CACOP/MPPI;
A expedição de ofício, requisitando, ao Prefeito Municipal de Pau D' Arco do Piauí/PI, com as advertências de praxe, cópia integral do
procedimento de inexigibilidade de licitação que culminou na contratação do escritório de advocacia Araújo & Brandim Sociedade de AdvogadosME (CNPJ nº 05.000.033/0001-55), no prazo de até 15 (quinze) dias úteis;
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Expeça ofício para a Câmara Municipal de Vereadores de Pau D ' Arco do Piauí, requisitando, com as advertências de praxe, para que informe se
existir lei municipal que cria o cargo de procurador do município, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis;
Nomeia-se para fins de secretariar o presente ICP, Rylene Borges Ribeiro, técnica;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes de recebimento e certificação;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinada eletronicamente, 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);
Cumpra-se a presente Portaria, devendo cópia desta acompanhar os ofícios.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou WhastApp,
certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AOS OFICIADOS que as respostas deverão ser excepcionalmente encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça
(nucleo.altos.civel.mppi.mp.br).
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE
Altos(PI), 22 de Abril de 2021.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
TERMO DE INDEFERIMENTO
NF nº 028/2021
SIMP nº 000073-156/2021
Vistos, etc...
Resta observado o procedimento referente a Notícia de Fato instaurada sob o SIMP nº 000073-156/2021, a qual recebo como notícia de fato,
com base em Ofício nº 284/2021 - GP oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, no qual, aduz, em síntese, em cumprimento a
Decisão nº 540/2019, cópia do Acórdão TCE/PI nº 1.670/2020, uma vez que a Senhora Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro extrapolou o limite
máximo estabelecido no inciso III, "b", do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal com despesa de pessoal, que é de 54% da Receita Líquida
(RCL) do município correspondente ao 2º (segundo) semestre e 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2013 na gestão da Prefeita Senhora Patrícia
Mara da Silva Pinheiro.
Por seu turno, decidiu a Segunda Câmara encaminhar a comunicação do Parquet Estadual para as providências cabíveis à espécie com relação
às irregularidades constatadas.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
De início, cumpre ressaltar que tramita junto a 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI AÇÃO CIVIL PÚBLICA tombado sob o número 080037263.2019.8.18.0036 proposta por este Órgão Ministerial, na Vara Única da Comarca de Altos/PI.
Tal ACP ajuizada pelo Ministério Público Estadual diz respeito ao excesso de despesas com pessoal efetuado ao longo dos anos pelo Município
de Altos, durante a gestão da Prefeita PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, em desacordo com os percentuais dispostos na Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101 /2000), tanto com o limite orçamentário de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), quanto do limite prudencial
de 95%, estabelecidos no art. 20, III, "b" e art. 22, parágrafo único, onde pretende o MPE como tutela inicial: "que seja julgada procedente a
presente ação, determinando-se: a) a condenação do MUNICÍPIO DE Altos na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de nomear
pessoas para os cargos em comissão que não sejam de direção, chefia e assessoramento, previstos em Lei Municipal; b) a condenação do
MUNICÍPIO DE ALTOS na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de nomear para cargo efetivo pessoa não aprovada em concurso
público, nos termos do art. 37, II, da CF/88; c) a condenação do MUNICÍPIO DE ALTOS na obrigação de fazer, consistente na exoneração de
todos os servidores públicos municipais nomeados para o desempenho de atividades permanentes (aquelas previstas em leis municipais) de
forma arbitrária, sem concurso público e sem lei municipal prévia; d)Determine ao ente público municipal que observe o que preceitua o art. 22,
parágrafo único da LRF; e) Não havendo a adoção das medidas previstas nos itens anteriores e sem que tenha sido observado o limite legal
previsto na LRF, que seja aplicado ao ente público a consequência prevista no art. 23, §3 da LRF".
Por oportuno, também foi proposta por este Parquet Estadual Ação Civil Pública tombado sob o número 0801321-53.2020.8.18.0036, pela prática
de Atos de Improbidade Administrativa, materializados nos GASTOS EXCESSIVOS COM PESSOAL, INOBSERVÂNCIA DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTRATAÇÕES ILEGAIS.
Considerando tal ocorrência, o presente procedimento deve ser arquivado em virtude da judicialização da matéria. Explica-se. Forçoso
reconhecer que o deslinde da questão tratada nestes autos dependerá, ainda que em parte, de medidas a serem tomadas pelo Poder Judiciário.
Ocorre que, havendo AÇÕES CIVIS PÚBLICA já em trâmite e com pedido mais amplo do que aquele eventualmente a ser pleiteado em
decorrência dos presentes autos, a judicialização do presente feito levaria a matéria à apreciação da Vara Única da Comarca de Altos/PI.
Em razão de todo o exposto, tendo e vista que o objeto dos autos já se encontra judicializado em âmbito estadual e que qualquer medida judicial
a ser tomada seria de competência do Juízo processante da ACP 0800372-63.2019.8.18.0036 e ACP 0801321-53.2020.8.18.0036, não havendo
outras providências a serem adotadas, e com fundamento no artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, determino o indeferimento desta Notícia de Fato, com comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como ao CSMP,
juntamente com a decisão de indeferimento e cópia das ACPs.
Lado outro, determino que os documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí sejam protocolados por meio de petição
nos autos dos processos acima mencionados, devendo juntar comprovante de peticionamento neste procedimento.
Outrossim, determino a publicação da presente decisão no DOEMP/PI, para fins de publicidade. Após, proceda-se à baixa no respectivo SIMP,
observando-se as cautelas de praxe.
Expedientes necessários.
Em regime de teletrabalho, Altos-PI, 22 de Abril de 2021.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

4.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI16971
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 9h, em ambiente virtual da Plataforma Microsoft Teams, presentes o
Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES e o MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, doravante denominado COMPROMISSÁRIO,
representado pelo Prefeito Municipal VERÍSSIMO ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no RG 695346, SSP/PI, CPF nº
226.764.903-97, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, nº 458, Bairro Centro, Santa Rosa do Piauí-PI, devidamente acompanhado
pelo Procurador do Município LUZIMÁRIO FERREIRA DE ARAÚJO,OAB/PI nº11.865, e pelo advogado JOSÉ MARIA DE ARAÚJO COSTA,
OAB/PI nº 6.761, RESOLVEM celebrar, com fulcro no art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85 e art. 784, IV do Código de Processo Civil, o presente
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em relação ao objeto do Inquérito Civil nº 57/2018 - SIMP nº 000039-107/2018, que visa apurar
irregularidades no abate de animais no matadouro público de Santa Rosa do Piauí, bem como o abate clandestino, em trâmite nesta Promotoria
de Justiça, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de ADOTAR medidas de segurança sanitária e ambientais, de redução de
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riscos de doenças e contaminação do solo, com fins a prevenir/coibir atividades degradantes ao meio ambiente e à saúde da população de Santa
Rosa do Piauí-PI, relacionadas ao Matadouro Público Local, devendo observar as seguintes obrigações de fazer e/ou não fazer, dispostas nas
cláusulas a seguir descritas:
CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPROMISSÁRIO cumprirá às exigências higiênico-sanitárias e de instalações que vise boas práticas na
manipulação de produtos de origem animais comestíveis e não comestíveis, conforme Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal - RIISPOA (Lei 1.293, de 18/12/1950), da Portaria nº 368/97, do Ministério da Agricultura e a Lei Estadual nº
4.715/94, regulamentada pelo Decreto nº 9.247/94, que criou a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal do Estado do Piauí;
Parágrafo único. O COMPROMISSÁRIO encaminhará, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste termo, projeto de
lei à Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí (conforme Modelo Anexo), para fins de criação e instalação do Serviço de Inspeção Municipal SIM, com a disponibilização/contratação de Médico Veterinário, registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, conforme a Lei Federal
nº 5.517/68, ou, caso já existente, encaminhe tal projeto e/ou legislação a esta Promotoria, no referido prazo.
CLÁUSULA TERCEIRA - O COMPROMISSÁRIO obriga-se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura deste
termo, realizar obras de construção/adaptação do Matadouro Municipal, obedecendo os padrões e metragens exigidos pela legislação vigente,
afastado da zona urbana de Santa Rosa do Piauí e devidamente cercado, para evitar a entrada de animais domésticos no local da matança,
devendo o empreendimento possuir as seguintes áreas distintas:
curral de espera;
insensibilização e atordoamento;
sangria;
esfola;
evisceração;
setor de serra ou divisão em quartos;
área de lavagem;
triparia;
área de embarque;
lagoa ou tanque de estabilização em distância razoável do prédio do abatedouro, a fim de evitar mau cheiro e presença de animais.
CLÁUSULA QUARTA - O COMPROMISSÁRIO assume o compromisso de, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da data de
assinatura deste termo, equipar adequadamente o matadouro a ser construído/adaptado com:
abastecimento de água;
piso íntegro, impermeável e lavável;
paredes, portas e janelas pintadas de tinta lavável e em bom estado de conservação;
banheiros em funcionamento e vestuário para os manipuladores;
equipamentos adequados e suficientes para o manuseio, inclusive de EPI;
boa ventilação e iluminação;
disponibilização de um profissional médico veterinário para realizar as inspeções ante-mortem e post-mortem dos animais e das carcaças;
CLÁUSULA QUINTA - O COMPROMISSÁRIO cumprirá as cláusulas terceira e quarta obedecendo aos requisitos mínimos para o funcionamento
de Matadouro Público, devendo obter, no prazo de 30 (trinta) dias, após o esgotamento previstos nas cláusulas anteriores, laudo de
adequações sanitárias expedido pela Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária do Piauí, bem como o laudo de observância dos padrões e
metragens exigidos pela legislação vigente expedido pela ADAPI e/ou pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, em suas respectivas
esferas de atuação, bem como comprovando os devidos licenciamentos ambientais obtidos junto à SEMAR/PI, apresentando toda a
documentação a esta Promotoria de Justiça, até o termo final do prazo supracitado.
CLÁUSULA SEXTA - Sem prejuízo do cumprimento das cláusulas anteriores, o COMPROMISSÁRIO efetivará, em relação ao matadouro público
municipal em funcionamento, as seguintes providências, nos prazos assinalados:
I - exigência, imediata e permanente, de apresentação de Guia de Transporte Animal- GTA para os proprietários de todos os animais abatidos
no Matadouro, assim como exigindo a apresentação de toda a documentação referente ao certificados de sanidade animal expedido pela ADAPI,
que deverão ficar arquivados em pasta própria para a devida fiscalização;
II - Limpeza da área do matadouro e adjacências, com a retirada dos resíduos sólidos, material orgânico, camada superficial de solo contaminada
e efluentes líquidos nela existentes, no prazo de 30 (trinta dias), destinando o material coletado ao aterro sanitário do Município de Santa Rosa
do Piauí, com orientação da SEMAR/PI;
III - Iniciar, imediatamente, a coleta diária dos resíduos sólidos e orgânicos produzidos pela atividade desenvolvida;
IV - Instalar, em 15 (quinze) dias, caixa de contenção de 15m3 , impermeabilizada, para destinação dos efluentes líquidos produzidos pela
atividade desenvolvida, cuja limpeza deverá ser promovida periodicamente, de modo a evitar o transbordo dos efluentes e, por consequência, a
poluição ambiental;
V- Apresentar, se já existentes, as Licenças Prévia-LP, de Instalação- LI e de Operação-LO, no prazo de 30 (trinta) dias, nesta Promotoria de
Justiça.
VI - Caso inexistam licenças do item anterior, expedidas para o empreendimento já em construção, os devidos licenciamentos deverão ser
obtidos junto à SEMAR/PI, nos seguintes prazos: a) em 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, a Licença Prévia-LP, para o
desempenho das atividades desenvolvidas no matadouro; b) em 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste termo, a Licença de
Instalação- LI, para instalçaão do empreendimento; c) em 06 (seis) meses, a contar da assinatura deste termo, a Licença de Operação-LO, para
o devido funcionamento do empreendimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - Todos os prazos ora avençados terão sua contagem iniciada a partir da data da assinatura do presente TERMO.
CLAÚSULA OITAVA - A impossibilidade de implantação de quaisquer das obrigações aqui ajustadas deverá ser comunicada,
pormenorizadamente, ao Ministério Público do Estado do Piauí e instruída com a documentação necessária.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento de quaisquer das obrigações e proibições do presente termo importará na aplicação imediata de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, assumindo as pessoa física responsável, juntamente com a pessoa
jurídica que representa, responsabilidade pessoalmente e solidária com tal obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e
da adoção das medidas judiciais civis e administrativas cabíveis, incluindo promoção de ação civil pública de obrigação de fazer e imposição de
multa, além de execução específica na forma estatuída no parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e inciso IV e
§1º, do artigo 784, do Código de Processo Civil.
Parágrafo único - A multa prevista nesta cláusula será atualizada monetariamente, de acordo com índice oficial, no momento de seu pagamento
e reverterá ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei Estadual nº 4.115/87 e
regulamentado pelo Decreto nº 7.393/88.
CLÁUSULA DÉCIMA - Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de
qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem como a
aplicação de medidas de cunho penal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os compromitentes, com fundamento no art. 190, Código de Processo Civil, renunciam à faculdade de alegar
eventual nulidade deste instrumento ou ausência de respaldo legal das obrigações nele previstas
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ficam cientes os compromitentes de que este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem
eficácia plena, desde a data de sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.437/85, e do art.
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784, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca com jurisdição sobre o Município COMPROMISSÁRIO para dirimir as questões
relativas ao presente termo e para eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a
qualquer outro.
Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor.
Publique-se e cientifique-se o Conselho Superior do Ministério Público, assim como Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
para fins de conhecimento.
Oeiras - PI, 20 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)
VERÍSSIMO ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí
(assinado digitalmente)
LUZIMÁRIO FERREIRA DE ARAÚJO
Procurador do Município de Santa Rosa do Piauí-PI (OAB/PI nº 11865)
(assinado digitalmente)
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO COSTA
Advogado - OAB/PI nº 6.761
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2021, às 9h, em ambiente virtual da Plataforma Microsoft Teams, com acesso através de link
disponibilizado aos participantes, presentes o Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, o notificado LUCIANO VIEIRA DA SILVA,
doravante denominado COMPROMISSÁRIO, inscrito no RG nº 1.145-400 SSP-PI, CPF nº 497.579.113-72, servidor público federal, residente e
domiciliado à Avenida Senador Cândido Ferraz, 1441, Edifício Belagio, Apto 1301, Joquéi Clube, RESOLVEM celebrar, com fulcro no art. 5°, §
6°, da Lei n° 7.347/85 e art. 784, IV do Código de Processo Civil, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em relação ao objeto
do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 53/2020 - SIMP nº 000229-107/2020, que visa apurar suposta situação de poluição ambiental e
de risco à saúde da população, provocadas pelo acúmulo de lixo e de água parada em terreno de propriedade do senhor Luciano Vieira da Silva,
localizado à esquina do anel viário com a Rua Walburg Ribeiro (Rua do Rancho do Ivon), no residencial Leme, Bairro Vila Santa Tereza,
município de Oeiras-PI, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de realizar limpezas mensais e/ou trimestrais em todo o perímetro do
terreno situado à Rua Walburg Ribeiro, (defronte ao CAIC; lateral à Rua do Rancho do Ivon), no loteamento Residencial Leme, Bairro Vila Santa
Tereza, município de Oeiras-PI, sem a utilização de queimadas, devendo manter monitoramento constante da área e adotar todas as
providências necessárias à limpeza do terreno, caso necessário, mesmo antes do prazo acima assinalado;
CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPROMISSÁRIO compromete-se a manter íntegro o cercamento de todo o perímetro do terreno, instalar um
portão de acesso ao terreno, assim como instalar placas educativas de "PROIBIDO JOGAR LIXO" a cada 15 metros de todo o perímetro de
área do terreno acessível a terceiras pessoas, à exceção da área que eventualmente faça divisa com alguma residência devidamente murada ou
cercada;
CLÁUSULA TERCEIRA - O não cumprimento de quaisquer das obrigações do presente termo importará na aplicação imediata de multa de R$
1.000,00 (hum mil reais), por ato de descumprimento, que será exigida de imediato em regular processo de execução por quantia certa, sem
necessidade de notificação ou interpelação (nos termos dos arts. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, e art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil), e
será recolhida ao Fundo de Modernização do Ministério Público (Caixa Econômica Federal, Agência 0029, Operação nº 006, Conta Corrente 8670), sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais civis, penais e administrativas cabíveis, além de
execução específica na forma estatuída no parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e inciso IV e §1º, do artigo
784, do Código de Processo Civil;
CLÁUSULA QUARTA - Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de
qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem como a
aplicação de medidas de cunho penal.
CLÁUSULA QUINTA - Os compromitentes, com fundamento no art. 190, Código de Processo Civil, renunciam à faculdade de alegar eventual
nulidade deste instrumento ou ausência de respaldo legal das obrigações nele previstas;
CLÁUSULA SEXTA - Ficam cientes os compromitentes de que este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem eficácia plena,
desde a data de sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.437/85, e do art. 784, inciso IV,
do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Oeiras/PI para dirimir as questões relativas ao presente termo e para eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor.
Publique-se e cientifique-se o Conselho Superior do Ministério Público, assim como Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
para fins de conhecimento.
Oeiras - PI, 27 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
LUCIANO VIEIRA DA SILVA
Compromissário
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2021, às 10h, em ambiente virtual da Plataforma Microsoft Teams, com acesso através de link
disponibilizado aos participantes, presentes o Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, o notificado JOSÉ RIBEIRO SOARES DA
SILVA, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, inscrito no RG nº 1.634.263, CPF nº 093.814.278-01, residente e domiciliado à Avenida
Transamazônica, 1881, bairro Rodagem de Picos, RESOLVEM celebrar, com fulcro no art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85 e art. 784, IV do Código de
Processo Civil, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em relação ao objeto do Inquérito Civil nº 03/2020 - SIMP nº 000313107/2019, que visa apurar possível situação de poluição, por manutenção de resíduos sólidos (lixão) em terreno de propriedade privada,
supostamente de pessoa conhecida como "Ribeiro da Toca do Bode", localizado à Rua Projetada, bairro Uberaba II, no município de Oeiras/PI,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação, imediatamente, de realizar limpezas mensais e/ou trimestrais em todo
o perímetro do terreno situado Rua Projetada, s/n, bairro Uberaba II, no município de Oeiras/PI, sem a utilização de queimadas, devendo manter
monitoramento constante da área e adotar todas as providências necessárias à limpeza do terreno, caso necessário, mesmo antes do
prazo acima assinalado;
CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPROMISSÁRIO compromete-se a, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do
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presente termo, construir um muro cercando todo o perímetro de frente e fundos do terreno, com altura mínima de 2,20 metros;
CLÁUSULA TERCEIRA - O não cumprimento de quaisquer das obrigações do presente termo importará na aplicação imediata de multa de R$
1.000,00 (hum mil reais), por ato de descumprimento, que será exigida de imediato em regular processo de execução por quantia certa, sem
necessidade de notificação ou interpelação (nos termos dos arts. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, e art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil), e
será recolhida ao Fundo de Modernização do Ministério Público (Caixa Econômica Federal, Agência 0029, Operação nº 006, Conta Corrente 8670), sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais civis, penais e administrativas cabíveis, além de
execução específica na forma estatuída no parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e inciso IV e §1º, do artigo
784, do Código de Processo Civil;
CLÁUSULA QUARTA - Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de
qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem como a
aplicação de medidas de cunho penal.
CLÁUSULA QUINTA - Os compromitentes, com fundamento no art. 190, Código de Processo Civil, renunciam à faculdade de alegar eventual
nulidade deste instrumento ou ausência de respaldo legal das obrigações nele previstas;
CLÁUSULA SEXTA - Ficam cientes os compromitentes de que este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem eficácia plena,
desde a data de sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.437/85, e do art. 784, inciso IV,
do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Oeiras/PI para dirimir as questões relativas ao presente termo e para eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor.
Publique-se e cientifique-se o Conselho Superior do Ministério Público, assim como Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
para fins de conhecimento.
Oeiras-PI, 27 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
JOSÉ RIBEIRO SOARES DA SILVA
Compromissário - CPF nº 093.814.278-01

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GILBUÉS-PI16972
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2014 (SIMP 000041-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas na Portaria nº 111/2020 de fls. 565/565v, ainda não foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 26 de fevereiro de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 001/2015
SIMP nº 000063-298/2018
DESPACHO
Vistos em correição.
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo venceu em 27.01.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial de Clézio Gomes da Silva (ex-Prefeito do
Município de Monte Alegre do Piauí-PI), pelas irregularidades na prestação de contas do Município de Monte Alegre do Piauí, no exercício de
2011.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2016 (SIMP n° 000065-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que o Municipio de Monte Alegre do Piauí foi oficiado em 29.10.2019, mantendo se inerte.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de março de 2021.
Bel. José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 01/2018 (000043-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição...
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Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 25.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial do ex-gestor, CLEZIO GOMES DA SILVA
pelas irregularidades na prestação de contas anual de Monte Alegre do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2009 (processo TC-E nº
038998/2012).
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2018 (000657-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 01/2018, verifico que o prazo investigativo vence em 20.08.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria (nº 101/2020 de fls. 29/30 ainda não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2019 (000192-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 01/2018, verifico que o prazo investigativo vence em 14.08.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria (nº 001/2019 de fls. 02/03 ainda não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 01/2020 (000004-208/2015)
DESPACHO
Vistos em correição...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 15.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, NILVETE DE ARAÚJO SOUSA (exgestora), pelas irregularidades na prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Gilbués-PI, referente ao exercício financeiro
de 2011 (Processo TC-E-009543/12).
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2012 (000300-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 01/2012 (000300-208/2018), verifico que o prazo investigativo vence em 14.08.2021.
Ademais, compulsando os autos, observa-se que não há comprovação de remessa dos autos do IC ao CACOP.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere a remessa dos autos ao CACOP, requisitando auxilio para melhor
atuação no feito.
Após o retorno dos autos, novas vistas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil n° 02/2014 (SIMP 000644-208/2017)
Investigado: Municipio de São Gonçalo do Gurguéia-PI
Assunto: Apurar gastos excessivos com servidores comissionados, além de relatos de desvio de funções no Municipio de São
Gonçalo do Gurgueia
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em despacho de fls. 96/97 e 98 foam cumpridas, conforme certidão da
Secretaria Ministerial
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
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Gilbués - PI, 17 de fevereiro de 2020.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 02/2018 (000035-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 25.06.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, GENI HELAINE BRITO DE AGUIAR
BRAGA (ex-gestora), pelas irregularidades na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena-PI, referente ao exercício
financeiro de 2013 (Processo TC-E-02858/13 - Acordão nº 1.642/2016)
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 02/2020 (000517-208/2019)
Objeto: Apuração de danos socioambientais (erosão e assoreamento fluvial causados por desmatamento da vegetação que circunda
brejos, riachos e cursos d'Água que desembocam no Rio Gurguéia) decorrentes de empreendimento (Geração de Energia Elétrica
Fotovoltaica Solar) pertencente à ENEL GREEN POWER 22 S/A (CNPJ nº 29.579.676/0002-44), no Município de São Gonçalo do
Gurguéia/PI.
DESPACHO
Vistos em correição...
Compulsando os autos, verifico que o termo final do prazo para conclusão do presente procedimento investigativo é 31/08/2021.
Observo que o Presidente da Associação Alto Gurgueia, o Sr. Vanderlei José, informou a esta Promotoria de Justiça que, no dia 20.02.2021,
ocorreu uma forte chuva na região do Riacho da Lapa e do Buritizinho, locais afetados pelos fatos que deram origem à instauração da presente
investigação. De acordo com o aludido noticiante, a ENEL GREN POWER construiu barreiras para conter os sedimentos, mas tal medida não foi
suficiente e o assoreamento persiste e tem causado mais danos ao meio ambiente, aos imóveis vizinhos e à população dos Municípios banhados
pelo Rio Gurguéia, em especial o de São Gonçalo do Gurguéia. Relata que, em razão do assoreamento causado pelas atividades da ENEL
GREN POWER, os produtores e moradores da região estão há mais de 02 anos, impedidos de explorar atividades agropecuárias e extrativistas,
bem como a pesca de subsistência.
Isto posto, DETERMINO:
A expedição de Ofício à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), requisitando: a) informações acerca dos
novos fatos noticiados; b) informações acerca de eventuais providências que já tenham sido adotadas pela SEMAR para cessação da
atividade danosa e para reparação dos danos ambientais; c) a realização de perícia in loco
e a remessa do laudo respectivo a este órgão
ministerial, no prazo de 30 dias; d) cópia autenticada de eventual Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a ENEL
GREEN POWER, bem como dos relatórios de fiscalização das obrigações pactuadas;
A expedição de Ofício ao Setor de Perícias Técnicas do Ministério Público do Estado do Piauí, solicitando a realização de perícia
ambiental, no prazo de 30 dias, com o fito de identificar possível agravamento do dano ambiental causado pelo
empreendimento investigado, elaborando-se laudo técnico, mensurando sua dimensão, os efeitos negativos provocados ao meio
ambiente, indicando possíveis soluções ao caso em apreço. Tal pleito, justifica-se pela inexistência instituições ou órgão públicos
ambientais no Município de São Gonçalo do
Gurguéia com capacidade técnica para realização desse tipo de perícia.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 25 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 03/2016 (000064-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição.
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 01.06.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO
BRAGA (Diretor) e LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS (Secretaria Municipal de Saúde), pelas irregularidades na Prestação de
Contas de Gestão da Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena, referente ao exercício financeiro de 2011 (processo TC-E nº 028.985/2012,
Acordão nº 1.797/2013).
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 03/2018 (000045-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição.
Em atenção ao Inquérito Civil nº 06/2018, verifico que o prazo investigativo vence em 24.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial do ex-gestor, CLEZIO GOMES DA SILVA
pelas irregularidades na prestação de contas anual de Monte Alegre do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2010.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
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Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 03/2020 (000557-208/2019)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 13.09.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria nº 119/2020 de fls. 02/04 não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil n° 04/2018 (SIMP 000046-298/2018)
Investigado: Municipio de Monte Alegre do Piauí
Assunto: Apurar suposta indisponibilidade e/ou precariedade de disponibilização de transportes, pelo Municipio de Monte Alegre do
Piauí ao Conselho Tutelar, para o desempenho das atribuições que lhe são afetas.
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em Portaria de fls. 02/03 foram cumpridas, conforme certidão da Secretaria
Ministerial.
Intimado o Coordenador do Conselho Tutelar de Monte Alegre do Piauí, conforme certidão de fl. 17, se manteve inerte.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de fevereiro de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 04/2018 (000087-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 21.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, Prefeito (Esdras Avelino Filho), o
Gestor do FUNDEB (Pedro Einard Maia de Sousa, então Secretário Municipal de Educação) a Gestora do FMS (Geni Helaine B. de A.
Braga, então Secretária Municipal de Saúde), a Gestora do FMAS e do FMDCA (Luizângela Nogueira Dualibi, então Secretária Municipal
de Assistência Social) e o Presidente da Câmara (João Lustosa Avelino), pelas irregularidades na Prestação de Contas de Gestão do
Município de Santa Filomena, relativas ao exercício financeiro de 2010 (Processo TC-E nº 016311/11).
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 05/2014 (SIMP 000687-208/2017)
INVESTIGADO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA-PI E INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
ASSUNTO: APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em despacho de fls. 151/152 ainda não foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 16 de fevereiro de 2020.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 05/2017 (SIMP 000294-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se um grande lapsol temporal entre a instauração do procedimento em epígrafe até a presente data sem que as
investigações tenham sido concluídas.
Isto posto, requer a notificação do Sr. Domingos Pereira Mendes para que, no prazo de 15 dias, informe se o Municipio de Barreiras do Piauí esta
custeando o tratamento da menor Solange Martins Mendes, sob pena de arquivamento.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
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prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 12 de abril de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil n° 04/2018 (SIMP 000046-298/2018)
Investigado: Municipio de Monte Alegre do Piauí
Assunto: Apurar suposta indisponibilidade e/ou precariedade de disponibilização de transportes, pelo Municipio de Monte Alegre do
Piauí ao Conselho Tutelar, para o desempenho das atribuições que lhe são afetas.
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em Portaria de fls. 02/03 foram cumpridas, conforme certidão da Secretaria
Ministerial.
Intimado o Coordenador do Conselho Tutelar de Monte Alegre do Piauí, conforme certidão de fl. 17, se manteve inerte.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de fevereiro de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 04/2018 (000087-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 21.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, Prefeito (Esdras Avelino Filho), o
Gestor do FUNDEB (Pedro Einard Maia de Sousa, então Secretário Municipal de Educação) a Gestora do FMS (Geni Helaine B. de A.
Braga, então Secretária Municipal de Saúde), a Gestora do FMAS e do FMDCA (Luizângela Nogueira Dualibi, então Secretária Municipal
de Assistência Social) e o Presidente da Câmara (João Lustosa Avelino), pelas irregularidades na Prestação de Contas de Gestão do
Município de Santa Filomena, relativas ao exercício financeiro de 2010 (Processo TC-E nº 016311/11).
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 05/2014 (SIMP 000687-208/2017)
INVESTIGADO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA-PI E INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
ASSUNTO: APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em despacho de fls. 151/152 ainda não foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 16 de fevereiro de 2020.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 05/2017 (SIMP 000294-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se um grande lapsol temporal entre a instauração do procedimento em epígrafe até a presente data sem que as
investigações tenham sido concluídas.
Isto posto, requer a notificação do Sr. Domingos Pereira Mendes para que, no prazo de 15 dias, informe se o Municipio de Barreiras do Piauí esta
custeando o tratamento da menor Solange Martins Mendes, sob pena de arquivamento.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 12 de abril de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 05/2018 (000043-298/2018)
DESPACHO
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Vistos em correição...
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, GILBERTO ENIO SALOMANI
SOBRINHO, pelo desmatamento de área (702 hectare, 44 ares e 78 centiares) de vegetação arbórea nativa, sem autorização do órgão ambiental
competente.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 05/2019 (000395-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 05/2019, verifico que o prazo investigativo vence em 02.08.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria (nº 104/2029 de fls. 83/83v ainda não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 06/2012
SIMP nº 000297-208/2018
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas na Portaria (nº 026/2018) de fls. 55/56, foram cumpridas na integra.
Oficiado o Município de São Gonçalo do Gurguéia, nada respondeu.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 06/2018 (000069-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição.
Em atenção ao Inquérito Civil nº 06/2018, verifico que o prazo investigativo vence em 24.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial do ex-gestor do FUNDEB, CLEZIO
GOMES DA SILVA pelas irregularidades na contratação de profissionais da educação sem concurso público pelo Municipio de Monte Alegre do
Piauí/PI, durante o ano de 2005.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 06/2018 (SIMP 000183-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que o Presidente da Câmara de Vereadores do Municipio de São Gonçalo do Gurgueia-PI em 15.04.2020,
tomou ciente do oficio nº 011/2020 PJ-Gilbués, porém manteve inerte.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 011/2020/PJ-Gilbués ao Presidente da Câmara de
Vereadores do Municipio de São Gonçalo do Gurgueia-PI.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 06/2019 (000645-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 06/2019, verifico que o prazo investigativo vence em 02.08.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria (nº 103/2020 de fls. 106/107 ainda não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
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BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil n° 07/2018 (SIMP 000001-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas na Portaria (nº 019/2018) de fls. 02/04, foram cumpridas na integra.
Em 29.10.2019 o Municipio de Santa Filomena-PI, através da procuradora Municipal a Advogada Dra. Hozayra Holemberg - OAB/PI 7824, tomou
conhecimento do ofício nº 113/2019/PJ Gilbués, mantendo-se inerte.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 113/2019/PJ-Gilbués ao Municipio de Santa FilomenaPI.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 07/2019 (000035-216/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 07/2019 (000035-216/2017), verifico que o prazo investigativo vence em 04.09.2021.
Ademais, verifico as diligencias determinadas na portaria nº 014/2029 de fls. 02/04 não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 08/2014 (000394-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição.
Considerando o apensamento da Notícia de Fato nº 61/2016 (000694-208/2017) originada a partir do Ofício nº 2962/2016 GP do TCE-PI, e,
tendo em vista os fatos narrados já são objeto do presente Inquérito Civil,
determino, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
a) o desapensamento e arquivamento da notícia de fato em
comento;
b) a juntada, aos autos do presente inquérito civil, de cópia
integral da documentação que instrui a notícia de fato nº 61/2016.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil n° 008/2018
SIMP nº 000066-208/2018
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas no item 5 da Portaria (nº 090/2019).
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 20 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 08/2018 (000197-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição...
Em atenção ao Inquérito Civil, verifico que o prazo investigativo vence em 30.08.2021.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial, EDINEI BARREIRA SOARES (exgestor), referente às ausências e/ou intempestivamente na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Barreiras do Piauí, exercício
financeiro de 2013 (Processo TC-N-035889/10), relativos aos meses de abril/2009 a dezembro/2009.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 31 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
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INQUÉRITO CIVIL N° 09/2014 (SIMP n° 000281-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos do Inquérito Civil nº 26/2011, verifico que o prazo investigativo venceu em 27.09.2020.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 17 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça

4.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16973
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 002099-361/2019
INTERESSADO(A): Raimunda Joana da Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa Raimunda Joana da Silva,
com qualificação nos autos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de
declarações prestadas por ela, estaria em situação de risco, por violência doméstica perpetrada pelo seu esposo Domingos Manoel. Então, este
procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a idosa está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 03/12/2019, o feito seguiu sua marcha, instruído com informações e documentos solicitados, inicialmente, aos órgãos de
Assistência Social do Município de Picos, bem como das declarações da própria idosa. Sobreveio, em 15/07/2020, relatório social do CREAS,
pelo qual informa que o representado não reside mais com Raimunda Joana. Esta, atualmente, acha-se morando sozinha, sem a alegada
situação de violência outrora noticiada, amenizado o conflito familiar e se dispondo o CREAS a acompanhar a família, nada justificando a
continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Cientifique-se a noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias (art. 4º, § 1º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos. Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 22 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR Assinado de forma digital
GONCALVES
por ANTONIO CESAR GONCALVES
BARBOSA:552747 BARBOSA:55274706304
06304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
Dados: 2021.02.22
15:04:02 -03'00'
PORTARIA N. 20/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 000441-361/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei
Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Considerando que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF SIMP n.
000441-361/2020;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a ausência de entrega de
lotação de Professores vinculados à Secretaria de Educação do Município de Picos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento
deste órgão do Ministério Público, por meio de representação apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Picos SINDSERM, estaria se recusando a entregar a lotação de tais profissionais da educação da rede municipal de ensino, ferindo o direito do acesso
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à informação, determinando as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
publique-se no Diário Oficial do MPPI.
cumpra-se o despacho retro.
ANTONIO CESAR
BARBOSA:55274706
Picos, 22 de fevereiro de 2021. GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304 Dados: 2021.02.22 22:33:19
304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor
-03'00'

4.14. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16974
Portaria nº 16/2021
PP - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 27ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Teresina-PI, Dr. Antônio de Moura Junior, com arrimo nos arts. 127, caput, e 129, III, ambos da CFRB, e art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.235/93 (Lei
Orgânica do Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público 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, da CF/88);
2) que, conforme art. 26, I, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), este poderá, no exercício de suas funções, instaurar inquéritos
civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes;
3) que, como preceitua o art. 37, I e II, da Lei Complementar nº 12/1993, o Ministério Público do Estado do Piauí poderá requisitar informações,
exames, perícias e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
4) que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP nº 23 de 17/09/2007, o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos
6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º da referida Resolução, poderá
complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando
procedimento preparatório;
5) que, nos moldes do art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa)
dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável;
6) o vencimento do prazo inicial para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 01/2021, tendo em mira colher os dados e informações
necessárias para analisar, em caráter investigativo, a regularidade da origem e destinação dos recursos movimentados pela ILPI INSTITUTO
NACIONAL SEARA;
7) que o prazo inicial não foi suficiente para concluir as diligências no sentido de colher informações mínimas para a análise de contas, haja vista
que o primeiro expediente fora feito como solicitação e que parte do lapso temporal fora gasto na tentativa de localização do investigado.
RESOLVE: Prorrogar o Procedimento Preparatório nº 01/2021 (SIMP 000031-113/2020), determinando, desde logo:
a) que seja reiterado o conteúdo do Ofício nº 74/2021 - 27ª PJ/MPPI com caráter de requisição, advertindo acerca das medidas judiciais cabíveis;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça;
c) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 28 de abril de 2021.
ANTONIO DE MOURA JUNIOR
Promotor de Justiça

5. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR JURCON
[]

5.1. JURCON16964
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - JURCON.
Aos 9 (nove) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às nove horas (9:00 h), por meio de videoconferência, através da
ferramenta Microsoft Teams, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 36, de 09 de janeiro de 2004 e
do Regimento Interno desta Junta Recursal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
Presentes as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto, Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
Registre-se a presença da advogada da empresa Equatorial (CEPISA), Dra. Bárbara Nogueira Loureiro Dantas (OAB/PI nº 16.073). Inicialmente
houve deliberação de assuntos administrativos, como a definição de data da próxima sessão agendada para o dia 26 de abril de 2021.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
01. Processo Administrativo Nº (000283-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): F.G. SOARES DE MELO (FÁBRICA DOS SONHOS EVENTOS)
Representante Jurídico: FELLIPE RONEY DE CARVALHO ALENCAR (OAB - PI n° 8824), LUIZ TIAGO SILVA FRAGA (OAB - PI 12.091);
MANUELLE MARIA DO MONTE RAULINO (OAB - PI 9.798), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ROCHA (OAB - PI n° 12.150).
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO COLETIVO DE EVENTOS DE FORMATURA. MULTA RESCISÓRIA LEGAL. ACRÉSCIMO
EM MULTA RESCISÓRIA JUSTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000283-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
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Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
02. Processo Administrativo Nº (001464-310/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EQUATORIAL ENERGIA/ CEPISA/ ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROBLEMAS
DO MEDIDOR. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (001464-310/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
03. Processo Administrativo Nº (000108-310/2020) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EQUATORIAL ENERGIA/ CEPISA/ ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO. PROBLEMAS DO MEDIDOR. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELA EMPRESA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000108-310/2020), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
04. Processo Administrativo Nº (000061-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO DEVER DE INFORMAR. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA. TAC.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000061-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
05. Processo Administrativo Nº (000057-158/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): "VENDAS IRREGULARES DE GLP EM NOVO SANTO ANTÔNIO-PI" - MERCADINHO NILO CARDOSO, MERCADINHO LIMA,
MERCADINHO MARGARIDA, MERCADINHO DA PAZ, RESTAURANTE FAVORITO, MERCADINHO OLIVEIRA CARDOSO, MERCADINHO
FELIX
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REVENDA CLANDESTINA DE GLP. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. PRETENSÃO ATENDIDA. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000057-158/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
06. Processo Administrativo Nº (000112-005/2018)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S. A.
Representante Jurídico: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (OAB - PI 5.436)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABASTECIMENTO DE
ÁGUA REGULARIZADO. PRETENSÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000112-005/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
07. Processo Administrativo Nº (000137-002/2018)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SELFIT ACADEMIAS HOLDING S. A. / SELF IT
Representante Jurídico: AMANDA AURORA PEREIRA DA COSTA PORTO (OAB - PE 29.103)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. PRETENSÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA
DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000137-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
08. Processo Administrativo Nº (000393-002/2018)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS / CREFISA
Representante Jurídico: CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB - SP 195.972)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS FINANCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000393-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
Página 40

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 851 Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Publicação: Quinta-feira, 29 de Abril de 2021

infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
09. Processo Administrativo Nº (000406-002/2018)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): COLÉGIO OBJETIVO
Recorrente(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Representante Jurídico: ANDREIA ROSSANA DE ARAUJO MELO (OAB - PI 5921)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECUSA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000406-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
10. Processo Administrativo Nº (000442-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS E CONSTRUTORA HIDROS LTDA.
Representante Jurídico: ANTONIO LUIZ RODRIGUES FELINTO PE MELO (OAB - PI 1077/78)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DE REGISTRO DE LOTEAMENTO. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. PRETENSÃO
ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000442-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
11. Processo Administrativo Nº (000336-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): AX CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA - EPP INSPIRAR - CENTRO DE ESTUDOS
Representante Jurídico: ANA AMELIA MACEDO ROMANINI (OAB - PR 44423)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000336-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
12. Processo Administrativo Nº (000087-002/2016)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): GARRA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Representante Jurídico: LIVIUS BARRETO VASCONCELOS (OAB - PI 4.700)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCORPORAÇÃO POR
OUTRA EMPRESA. TAC.HOMOLOGAÇÃO DE TAC PELO PROCON/MPPI. ACORDO FIRMADO COM OS CONSUMIDORES.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000087-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, diante da existência de TAC homologado entre
as partes e as autoridades competentes, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTORA: JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
13. Processo Administrativo Nº (000418-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO ATENDIMENTO DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO.
SERVIÇO FEITO EM TEMPO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000418-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
14. Processo Administrativo Nº (000243-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA-PI
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS CARTORÁRIOS. REGULARIZAÇÃO DE LOTE. ATENDIMENTO AO PLEITO
CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000243-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
15. Processo Administrativo Nº (000136-310/2018)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLUÇÃO DO
PROBLEMA ANTES DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.
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HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000136-310/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
16. Processo Administrativo Nº (000242-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPERMERCADO
Representante Jurídico: WILSON SALES BELCHIOR (OAB - PI 9.016)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTO VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DADOS PARA
CONTATAR A CONSUMIDORA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000242-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
17. Processo Administrativo Nº (000109-310/2020)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EQUATORIAL ENERGIA/ CEPISA/ ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCONFORMIDADE COM O PADRÃO
NORMATIVO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000109-310/2020), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
18. Processo Administrativo Nº (000096-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR FRAUDADO. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. DECISÃO DE MULTA. RECURSO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO MEDIDOR
DE ENERGIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo nº (000096-005/2018), os Membros da JUNTA RECURSAL do
PROCON acordam, por maioria, pelo PROVIMENTO ao Recurso Administrativo de ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, nos termos do voto do
Promotor Jorge Luiz da Costa Pessoa - relator para o acórdão, diante da divergência apresentada quanto ao voto relator originário. A Sra.
Promotora Juliana Martins Carneiro Nolêto acompanhou a divergência, restando vencido o voto da Sra. Promotora Micheline Ramalho Serejo da
Silva.
19. Processo Administrativo Nº (000100-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR FRAUDADO. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. DECISÃO DE MULTA. RECURSO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO MEDIDOR
DE ENERGIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo nº (000100-005/2018), os Membros da JUNTA RECURSAL do
PROCON acordam, por maioria, pelo PROVIMENTO ao Recurso Administrativo de ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, nos termos do voto do
Promotor Jorge Luiz da Costa Pessoa - relator para o acórdão, diante da divergência apresentada quanto ao voto relator originário. A Sra.
Promotora Juliana Martins Carneiro Nolêto acompanhou a divergência, restando vencido o voto da Sra. Promotora Micheline Ramalho Serejo da
Silva.
APROVAÇÃO DA ATA
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Presidente - JURCON
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
(Assinado Digitalmente)
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pelo Excelentíssimo Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 09 de abril de 2021.

6. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

6.1. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA16969
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EXTRATO
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 09/2021/MPPI/SSP-PI
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI - CNPJ: 05.805.924/0001-89;
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ - CNPJ: 06.553.549/0001-90
REPRESENTANTES:
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA - PGJ - MPPI
FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA - GACEP - MPPI
RUBENS DA SILVA PEREIRA - SSPPI
LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA - DGP - SSPPI
OBJETO: Estabelecer cooperação mútua entre o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI, por intermédio do Grupo de Atuação Especial do
Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí - SSP-PI e a Delegacia Geral de Polícia
do Piauí - DGPC/PI, para viabilizar o acesso dos membros do MPPI, dentro a estrutura organizacional da Polícia Civil do Piauí, ao Sinesp PPE.
VIGÊNCIA: Da publicação a 60 (sessenta) meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n°8.666/1993; Lei n° 13.675/2018 (Lei do Sistema Único de Segurança Pública);
DATA DA ASSINATURA:28 de abril de 2021.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:SEI: 19.21.0438.0003743/2020-37

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO16955
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº1388/2020, pela Exma. Sra.
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e
classificação da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 22.03.2021.
Objeto: Aquisição de veículo automotor tipo furgão ou van adaptado para laboratório móvel e transporte de passageiros, conforme as
especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 498.000,00

R$ 470.000,00

R$ 28.000,00

ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, CNPJ Nº 08.389.661/0001-62
REPRESENTANTE: CLAUDIONOR ANTONIO TASCA
CONTATO: (54) 3861-3300
E-MAIL: comercial@tcatransformacoes.com.br
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

V A L O R
UNITÁRIO

1

Veículo automotor tipo furgão ou van,com as necessárias adaptações para um
Laboratório Móvel para análise de combustíveis.
Marca: Mercedes Benz
Modelo: Sprinter 516, 15,5 m³

1

R$ 470.000,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 28 de abril de 2021
Cleyton Soares da Costa e Silva - Pregoeiro do MPPI

7.2. HOMOLOGAÇÃO16956
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 14/2021 que tem como objeto a aquisição
de veículo automotor tipo furgão ou van adaptado para laboratório móvel e transporte de passageiros, conforme as especificações contidas no
Termo de Referência (anexo I), atendendo a sua tramitação e legislação pertinente, HOMOLOGO a presente licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 498.000,00

R$ 470.000,00

R$ 28.000,00

ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, CNPJ Nº 08.389.661/0001-62
REPRESENTANTE: CLAUDIONOR ANTONIO TASCA
CONTATO: (54) 3861-3300
E-MAIL: comercial@tcatransformacoes.com.br
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

V A L O R
UNITÁRIO

1

Veículo automotor tipo furgão ou van,com as necessárias adaptações para um
Laboratório Móvel para análise de combustíveis.
Marca: Mercedes Benz
Modelo: Sprinter 516, 15,5 m³

1

R$ 470.000,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 28 de abril de 2021
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

8. GESTÃO DE PESSOAS
[]
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8.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 16954
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 164/2020
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LUCAS MAURILIO OLIVEIRA MACHADO, matrícula nº 2136, de suas funções perante a 47ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 16 de março de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 165/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) SANDRA RAYNARA ARAUJO DOS SANTOS, matrícula nº 5007, de suas funções perante a 12ª
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 24 de março
de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 166/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) IRACEARA DUARTE SANTOS SOARES, matrícula nº 2120, de suas funções perante a 12ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 23 de março de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 167/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LUANA MOURÃO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, matrícula nº 2036, de suas funções perante a 33ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº
473/2014 e com efeitos a partir de 28 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 168/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, matrícula nº 2037, de suas funções perante a 40ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA - PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com
efeitos a partir de 28 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 169/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JOAO MARCOS FERREIRA REGO, matrícula nº 2217, de suas funções perante a 45ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 08 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 170/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) BIANKA CARVALHO MACHADO, matrícula nº 2121, de suas funções perante a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE BATALHA-PI, por conclusão do curso, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 171/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) OLGA FERNANDA MOREIRA ARRAIS, matrícula nº 5016, de suas funções perante a 4ª PROCURADORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 172/2021
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A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) SAMUEL REGIO VIANA SANTOS, matrícula nº 2118, de suas funções perante o NÚCLEO DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 16 de janeiro de
2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 173/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) BRENDON MATHEUS OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 2184, de suas funções perante a 10ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 174/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JANET KATHERINE RODRIGUES DAMASCENO, matrícula nº 2094, de suas funções perante a 2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 17 de dezembro
de 2020.
Teresina (PI), 27 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 175/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 21 a 23 de abril de 2021, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada ISABELA
MARTINS PEREIRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15495, lotada junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 21 de abril de 2021.
Teresina (PI), 28 de abril de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

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

9.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE
TERESINA – EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO16967
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020 - GRTPIAC-19
SIMP Nº 000003-424/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Teresina/PI no Acompanhamento à COVID-19
- Eixo Temático Assistência e Educação, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 02/2020, no âmbito deste Grupo Regional, instaurado com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria de Estado da Educação do Piauí, durante
o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva à COVID-19;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 23/04/2021;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas:
a) Remeter cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e da Cidadania;
b) Publique-se no Diário Oficial;
c) Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), requisitando informações atualizadas sobre as providências adotadas para
efetividade do ensino remoto que continua a ser ministrado no ano letivo de 2021, contemplando os seguintes aspectos:
1 - Considerações sobre o fornecimento de suporte necessário para o sistema de aulas não presenciais, bem como acerca da capacitação dos
profissionais envolvidos;
2 - Disponibilização de meios alternativos aos discentes que não dispõem do acesso a meios eletrônicos ou a rede de internet;
3 - Informações sobre a distribuição de chips de telefonia móvel para acesso à internet, especificando a quantidade de alunos beneficiados e se a
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entrega já fora concluída;
4 - A forma pela qual será aferida a frequência dos alunos e o sistema de avaliação dos conteúdos ministrados durante o período;
5 - As metodologias e instrumentos utilizados para ofertar atividades não presenciais;
6 - Garantia de mecanismos de inclusão para alunos com necessidades educacionais especiais.
Cumpra-se.
Teresina, 26 de abril de 2021.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça integrante do Grupo Regional de Promotorias
Integradas de Teresina - Eixo temático Assistência e Educação
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