EVERANGELA ARAUJO BARROS Assinado de forma digital por EVERANGELA
ARAUJO BARROS PARENTE:02830919408
PARENTE:02830919408
Dados: 2022.02.09 16:18:20 -03'00'

República Federativa do Brasil

Estado do Piauí
Ministério Público do Estado do Piauí

Diário Oficial Eletrônico

ANO VI - Nº 1035 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022
Publicação: Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES

CLEANDRO ALVES DE MOURA

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

Procurador-Geral de Justiça

TERESINHA DE JESUS MARQUES
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

Subprocurador de Justiça Administrativo

JOÃO MALATO NETO

ANTÔNIO IVAN E SILVA

Subprocurador de Justiça Jurídico

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA

ROSANGELA DE FATIMA LOUREIRO MENDES

Chefe de Gabinete

EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Secretária-Geral / Secretária do CSMP

MAURÍCIO GOMES DE SOUZA

CATARINA GADELHA MALTA MOURA RUFINO
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA

Assessor Especial de Planejamento e Gestão

FERNANDO MELO FERRO GOMES

_____________________________

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

ARISTIDES SILVA PINHEIRO
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
ZÉLIA SARAIVA LIMA

Corregedora-Geral Substituta

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

CLOTILDES COSTA CARVALHO

Promotora-Corregedora Auxiliar

HUGO DE SOUSA CARDOSO

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

Promotor-Corregedor Auxiliar

ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO
Promotor-Corregedor Auxiliar

_____________________________
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Presidente

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Conselheira

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Conselheira

FERNANDO MELO FERRO GOMES
Conselheiro

HUGO DE SOUSA CARDOSO
Conselheiro

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1035 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. RESOLUÇÕES CPJ21800
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 01, de 31 de janeiro de 2022.
Altera a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, que "Dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro
grau do Ministério Público do Estado do Piauí".
OCOLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 33, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 23, § 2º da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOa necessidade de redefinir as atribuições dos órgãos de execução da cidade de Teresina, visando à eficiência das funções
ministeriais;
CONSIDERANDOa necessidade de adequar a norma, prevista no art. 35 da Resolução nº 03, de 10 de abril de 2018, à alteração promovida
nessa resolução pela Resolução CPJ/PI nº 01, de 15 de fevereiro de 2021 (veiculada no Diário Eletrônico do MPPI Nº 806 - Disponibilização:
Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021/Publicação: Terça-feira, 16 de Fevereiro de 2021), que alterou a redação do art. 19, inciso VI,
estabelecendo a 32ª Promotoria de Justiça em Teresina-PI como órgão integrante do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania
e do Meio Ambiente;
RESOLVE:
Art. 1ºAcrescentar oinciso XII aoart. 35da Resolução nº CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018,vigorando com a seguinte redação:
Art. 35. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadaniaedo Meio Ambiente possuem as
seguintes atribuições:
(...)
XII - 32ª Promotoria de Justiça, de forma concorrente com a 31ª Promotoria de Justiça e o Programa de Defesa do Consumidor/PROCON, atuar
judicial e extrajudicialmente, na defesa do consumidor em sede de direitos coletivos e emitir parecer nos processos administrativos originários
deste órgão; (AC)
Art. 2ºEsta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 02, de 31 de janeiro de 2022.
Disciplina o fluxo interno a ser observado por membros e servidores do Ministério Público Piauiense no tocante ao Acordo de Não Persecução
Penal e dá outras providências.
OCOLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 16, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993; e o artigo 3º, inciso XVI, de seu Regimento Interno
(RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 04, de 16 de abril de 2018).
CONSIDERANDOque a Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou a legislação penal e processual penal, acrescentando o art.
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28-A ao Código de Processo Penal - CPP, positivando o acordo de não persecução penal (ANPP) no ordenamento jurídico pátrio;
CONSIDERANDOque foi publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí, em 11.03.2019, a Orientação nº 01 da Corregedoria Geral da Justiça
Piauiense - CGJ, estabelecendo o procedimento a ser adotado pelos Magistrados do Tribunal de Justiça do Piauí quanto ao acordo de não
persecução penal;
CONSIDERANDOque, diante da inovação legislativa e da Orientação nº 01, convém ao Ministério Público do Piauí fixar o fluxo interno a ser
observado pormembros e servidores, a fim de facilitar a tramitação do acordo;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 28-A, § 6º, do CPP, "Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os
autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal";
CONSIDERANDOo teor do Provimento nº 74/2020, de 07 de dezembro de 2020, publicado pela Corregedoria Geral de Justiça do Piauí - CGJ/PI,
no Diário da Justiça, em 08 de dezembro de 2020, que regulamenta a homologação dos acordos de não persecução penal no âmbito da Justiça
Piauiense de 1º Grau;
CONSIDERANDOque a Orientação nº 03, de 07 de dezembro de 2020, publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Piauí - CGJ/PI, no Diário
da Justiça, em 08 de dezembro de 2020, no item 2.1. Juízo da persecução/instrução "c" estabelece que "Homologado o acordo, deverá ser feito o
respectivo registro nos dados criminais da parte beneficiada e no rol de acordos de não persecução penal da Corregedoria Geral da Justiça,
sendo as peças do acordo encaminhadas ao Ministério Público, para a propositura de sua execução no juízocompetente.";
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 28-A, § 8º, do CPP:"Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a
análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia";
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP: "Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia";
CONSIDERANDOque a Orientação nº 03, de 07 de dezembro de 2020, publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Piauí - CGJ/PI, no Diário
da Justiça, em 08 de dezembro de 2020, no item 2.2. Juízo da execução, estabelece que "O acordo de não persecução penal homologado será
executado no juízo da execução, observado o seguinte: a) Caberá ao Ministério Público iniciar a execução perante o juízo da execução penal, no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, utilizando o assunto "Acordo de Não Persecução Penal (12730); b) Constatado o
cumprimento/descumprimento do acordo, caberá, também, ao Ministério Público comunicar o fato no juízo do procedimento criminal, para os fins
da lei";
CONSIDERANDOque a Orientação CGJ/PI nº 03 está em conformidade com a Recomendação PGJ nº 01, de 23 de janeiro de 2020, que dispõe
sobre as orientações para a formalização do acordo de não persecução penal;
R E S O L V E:
Art. 1ºAo ter acesso ao auto de prisão em flagrante, ao inquérito policial ou a outras peças investigativas, inclusive ao procedimento de
investigação criminal, caberá aomembro do Ministério Público verificar se estão presentes os pressupostos e os requisitos legais para a
propositura do Acordo de Não Persecução Penal.
Art. 2ºO Acordo de Não Persecução Penal deverá ser promovido, preferencialmente, dentro do protocolo do Sistema Integrado do Ministério
Público - SIMP em que tramita o respectivo auto de prisão em flagrante, inquérito policial ou procedimento de investigação criminal.
§1ºÉ cabível a celebração do Acordo de Não Persecução Penal por ocasião da audiência de custódiadevendo ser registrado no protocolo do
Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP em que estiver cadastrado o respectivo auto de prisão em flagrante.
§2ºTal como se registra a participação domembro na audiência, deverá ser realizado o registro do acordo, inserindo-se a cópia de seu conteúdo.
§3ºOmembro do Ministério Público manterá o Juízo competente informado acerca das providências e tratativas que estão sendo realizadas para
a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
§4ºA Promotoria de Justiça que celebrou o Acordo de Não Persecução Penal atuará em quaisquer incidentes ocorridos após a sua
homologaçãoe antes de iniciada a execução,observadassuas atribuições legais.
§5ºO Acordo de Não Persecução Penal deverá conter a qualificação completa, e-mail, telefone,endereço residencial e profissional do investigado
e o nome completo do Advogado ou Defensor Público, inscrição na OAB, endereço profissional e contato e, no que for possível,as seguintes
cláusulas alternativamente ou cumulativamente, sendo obrigatória a cláusulaprevista na alínea "a":
a) confissão formal e circunstanciada do crime investigado com a descrição do fato;
b) reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, exceto se impossível fazê-lo, com a indicação do valor a ser reparado ou da coisa a ser
restituída e da data ou prazo para cumprimento;
c) renúncia voluntária de bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime com a indicação dos
bens e direitos a serem renunciados;
d) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),com a indicação do tempo e das condições
da prestação de serviço,como a quantidade de horas semanais,os dias e horários da semana para cumprimento;
e) pagamento da prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do CP,àentidade pública ou de interesse social, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito com a indicação do valor
da prestação pecuniária,da data edoprazo para cumprimento,podendo o pagamento ser parcelado conforme estipulado no acordo;
f) renúncia do valor da fiança,com a menção do valor pago e a indicação da destinação do valor da fiança;
g) cumprimento, por prazo determinado, de outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração
penal imputada;
h) obrigação de comunicar, ao juízo competente e ao Ministério Público, qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail; bem como a
demonstraçãodo cumprimento das condições ou, no mesmo prazo, apresentação de justificativa fundamentada para o não cumprimento, ambos
independentemente de notificação prévia, sob pena de imediata rescisão eoferecimento da denúncia em caso de inércia.
§6ºO valor da indenização a ser pleiteado no acordo será fixado pelo membro que detém atribuição legal para atuar no feito, podendo esteintimar
a vítima ou seus familiares para que apresentem documentação que comprove os danos, informando o quantum do prejuízo.
§7ºInexistindo documentação comprobatóriamencionada no parágrafo anterior, a quantiaindenizatóriaserá delimitada pelo Parquet,segundo
osprincípios darazoabilidadee proporcionalidade,devendoeste informar aos interessados sobre a possibilidade de complementação do valor em
ação própria no juízo cível.
§8ºA confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registradas pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a
obter maior fidelidade das informações, devendo o investigado estardevidamenteacompanhado de seu Defensor.
§9ºA audiência extrajudicial poderá ser realizada por videoconferência,viaaplicativoTeams,cujo link serácompartilhado no mandado de
notificação, sem prejuízo da lavratura e assinatura do termo deAcordo de Não Persecução Penal por escrito e da colheita de documentos do
acordante e de seuDefensor,com o uso dos recursos de meio eletrônicodisponíveis.
§10.Na impossibilidade de realização da proposta de Acordo de Não Persecuçãoemaudiência de custódiaouextrajudicial, omembro do Ministério
Público poderáformulá-laao Juízo competentede formaanexa à denúncia, requerendo a designação de audiência judicial prévia e a intimação
judicial do investigadopara quenelacompareça acompanhado de seu Defensor.
§11.Na audiência judicial realizada nosmoldesdo parágrafo anterior,poderá haver o aceite da proposta doacordo e, concomitantemente, a
homologação judicialdeste. Casoo acusado nãoaceite ounão compareça,a denúncia poderá ser recebidacom a determinação dacitação daquele.
Art.3ºQuando não for possível promover o Acordo de Não Persecução Penal em relação a todos os investigados, e, para não prejudicar a
tramitação do procedimento investigatório quanto àqueles que não preenchemos requisitos, faculta-se aomembro a instauração de procedimento
administrativo (classe 910034 -Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a Inquérito Civil) para verificar a viabilidade e
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realizar tratativas do acordo.
§ 1ºO procedimento administrativo poderá ser instruído, para sua regular tramitação, com asseguintes peças, além de outras que se reputarem
necessárias:
I-documentospessoais, comprovante de residência e certidões negativas do investigado;
II -declaraçõesda vítima, depoimentos de testemunhas e confissão realizada pelo investigado;
III-laudo pericial;
IV -relatórioconclusivo elaborado pela autoridade policial, quando tiver;
V-termodo acordo devidamente assinado pelomembro do Ministério Público, acordante e seu defensor, possuindo em seu conteúdo a confissão
formal e circunstanciada do investigado;
VI-como protocolo que possui o número do processo judicial em relação aos investigados que já foram denunciados.
§ 2ºNão sendo realizado o acordo nos autos do Procedimento Administrativo, este poderá servir de instrumento para o oferecimento de eventual
denúncia.
§ 3ºA denúncia ofertada com base nos autos do Procedimento Administrativo deverá ser protocolada por dependência à ação penal porventura
ajuizada contra os investigados que inicialmente não preencheram os requisitos do acordo, em razão de tratar do mesmo fato investigado.
Art.4ºFormalizado o Acordo de Não Persecução Penal, deverá ser submetido à homologação em audiência judicial especificamente designada
para essa finalidade, requerendo omembro a sua intimação para participação no ato processual.
Art.5ºApós a homologação judicial do Acordo de Não Persecução Penal, as peças do acordo serão devolvidas ao Ministério Público para a
propositura de sua execução no Juízo competente.
§1ºDevolvidas as peças do acordo ao Ministério Público, o Setor de Distribuição ou a respectiva Secretaria Unificada do MPPI distribuirá os autos
do acordo aomembro com atribuição na execução penal, a fim de que inicie sua execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU e acompanhe o cumprimento das condições nele estabelecidas.
§ 2ºOmembro com atribuição na execução penal que receber os autos do acordo, após realizar opeticionamentode cumprimento deste, registrará
no protocolo do Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP o número doprocesso gerado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado SEEU, para fins de acompanhamento.
§3ºAs Promotorias de Justiça com atribuição na execução penal serão responsáveis por quaisquer incidentesqueocorrerem após o início da
execução do acordoe antes de sua conclusão, observadas as atribuições legais.
Art.6ºNão havendo homologação do acordo, omembro poderá:
a) oferecer denúncia;
b) interpor recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XXV, do Código de Processo Penal;
c)promover a complementação das investigações para melhor identificação do fato delituoso com vistas à aferição do atendimento dos requisitos
objetivos dispostos no art. 28-A, § 2º, I a IV, bem como do requisito disposto nocaput do mesmo artigo,os quais exigem, para fins de proposição
do ANPP, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime ou para reformulação da proposta de acordo com a
concordância do investigado e do seu Defensor,nos casos em que oJuiz considerar a proposta inadequada, insuficiente ou abusiva as condições.
Art.7ºNa hipótese de descumprimento do acordo, omembro com atribuição na execução penal poderá designar audiência extrajudicial ou
requerer ao Juízo competente a designação de audiência admonitória para que o acordante apresente justificativa, no prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único.Omembro poderá requerer ao juízo da execução penal a intimaçãodo acordante pessoalmente ou por edital, caso não seja
encontrado,e da Defesa técnica constituída no acordo para se manifestarem por escrito sobre o referido descumprimento.
Art.8ºDescumprido o Acordo de Não Persecução Penal e não acolhida eventual justificativa apresentada, ou cumprida integralmente a avença,
omembro com atribuição na execução penal remeterá os autos aomembro proponente, através do sistema SIMP, para adoção das providências
cabíveis quanto à ocorrência.
§1ºNo caso de cumprimento do acordo, omembro que o propôs peticionará ao Juízo competente a extinção da punibilidade e o arquivamento da
investigação.
§2ºNa hipótese de descumprimento da avença, omembro peticionará ao Juízo competente a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, bem
como a intimação da vítima para ciência, nos casos em que couber a comunicação desta.
§3ºRescindido o acordo, omembro proponente promoverá diligências, caso entenda necessário, e em seguida oferecerá a denúncia.
Art.9ºA negativa em propor o Acordo de Não Persecução Penal deverá ser fundamentada e certificada nos próprios autos de prisão em flagrante
ou em quaisquer peças investigativas, preferencialmente na denúncia, comunicando-se formalmente ao investigado, a fim de que a ele seja
facultado exercer o direito previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Quando a recusa for apresentada no corpo da denúncia, a comunicação prevista no caput deverá ser apresentada em juízo.
Art.10.Aplicam-se a esta Resolução, no que for compatível, as disposições previstas na Resolução CPJ/PI nº 10/2018, que disciplina, no âmbito
do Ministério Público do Estado do Piauí, a instauração e a tramitação do Procedimento Investigatório Criminal e dá outras providências.
Art. 11.EstaResoluçãoentra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
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FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 03, de 09 de fevereiro de 2022.
Institui o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para Membros e Servidores, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado do Piauí.
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 16, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em sintonia com a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, assegura a todos
os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança (Constituição Federal, art. 7º, XXII, combinado com o art. 39, § 3º);
CONSIDERANDO a importância da preservação da saúde de membros e servidores do Ministério Público para o alcance dos desafios
enfrentados durante o exercício de suas atividades funcionais;
CONSIDERANDO que todos os Ministérios Públicos devem zelar pelas condições de saúde de seus membros e seus servidores, com vistas ao
bem-estar e à qualidade de vida no trabalho;
CONSIDERANDO a responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e pela prevenção de riscos e doenças de seus membros e seus
servidores e, para tanto, a necessidade de se estabelecerem princípios e diretrizes para nortear a atuação dos órgãos dos Ministérios Públicos;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentou
e tornou obrigatória a implantação e/ou adequação do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR para membros e servidores
ativos e inativos do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO que as regras do Conselho Nacional do Ministério Público têm caráter normativo primário, possuindo força de lei, de
aplicabilidade imediata, consoante previsão na Constituição Federal, no seu art. 130-A, § 2º, inciso I, inclusive reconhecidos pelo STF no
julgamento da ADC n° 12/DF;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o programa de assistência à saúde suplementar no âmbito do Poder
Judiciário, nos autos do ato normativo nº 0006317-77.2019.2.00.0000;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí regulamentou o programa de assistência à saúde suplementar no âmbito do
Poder Judiciário local, por intermédio da RESOLUÇÃO Nº 258, DE 24 DE JANEIRO DE 2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº
9.291, de 24.01.2022, publicado em 25.01.2022, p. 14/15;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da simetria entre o Ministério Público e o Poder Judiciário;
CONSIDERANDOque ao Ministério Público é reconhecida a autonomia administrativa, nos termos do art. 127, § 2º, da Constituição Federal, e do
art. 2º da Lei Complementar nº 12/1993, cabendo-lhe praticar atos próprios de gestão;
CONSIDERANDOa publicação da Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018, alterando o art. 93 da Lei Complementar nº 12, de 18
de dezembro de 1993, que criou, no seu art. 9º, a indenização para atender às despesas com assistência à saúde, denominada de auxílio saúde;
CONSIDERANDOa publicação da Lei estadual nº 7.170, de 28 de dezembro de 2018, alterando o art. 27 da Lei estadual nº 6.237/2012, que
criou, no art. 1º dessa, a indenização denominada de auxílio saúde;
CONSIDERANDOque o inciso II do art. 3º da Resolução CNMP nº 223/2020 passou a conferir a membros e servidores inativos direito ao
programa de assistência à saúde suplementar;
CONSIDERANDOque, até a data da publicação da Resolução CNMP nº 223/2020, inexistia fundamento normativo para a concessão de auxílio
saúde aos membros e servidores inativos do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo teor do parecer emitido pela Assessoria de Planejamento e Gestão, nos autos do PGEA nº 19.21.0336.0001779/2021-78
(SEI-MPPI), estabelecendo os limites para as despesas com o auxílio saúde destinado a membros e servidores inativos do Ministério Público do
Estado do Piauí;
RESOLVE:
Art. 1ºInstituir, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, o programa de assistência à saúde suplementar de membros e servidores,
ativos e inativos.
Parágrafo único. O presente programa será implementado por meio de auxílio saúde, sendo o pagamento mensal em pecúnia, em valor
estabelecido por Ato do Procurador Geral de Justiça.
Art. 2ºO valor do auxílio saúde a ser pago:
I - aos membros em atividade do Ministério Público do Estado do Piauí, respeitará o limite máximo mensal de 10% (dez por cento) do subsídio do
membro respectivo, na respectiva entrância ou categoria;
II - aos membros inativos do Ministério Público do Estado do Piauí, respeitará o limite máximo mensal de 10% (dez por cento) do valor do
subsídio da entrância e/ou categoria em que se deu a aposentadoria, excluídas vantagens de caráter pessoal, eventualmente incorporadas à
remuneração;
III - aos servidores ativos e inativos conforme fixado em Ato do Procurador Geral de Justiça.
§1º. O deferimento do auxílio saúde aos membros e servidores inativos não gera direito adquirido nem à percepção da verba em data anterior ao
disposto no art. 5º, desta Resolução.
§2º. O Ato do Procurador Geral de Justiça que regulamentar o presente artigo deverá observar a disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 3ºO Programa de Assistência à Saúde Suplementar tem natureza indenizatória e, portanto:
I - não se incorpora ao vencimento, subsídio, provento, pensão ou vantagens para quaisquer efeitos, inclusive para definição da base de cálculo
do décimo terceiro salário;
II - não será considerado no cômputo do teto remuneratório de que trata o art. 37, inc. XI, § 11, da Constituição da República Federativa do Brasil;
III - não integra a base de cálculo para incidência de contribuição previdenciária;
IV - não é considerado rendimento tributável;
V - não será objeto de descontos não previstos em lei;
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VI - não integra a base para cálculo da margem consignável.
Art. 4ºOs casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 5ºEsta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2022.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Teresina, 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADELHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça

1.2. ATAS DE SESSÃO21801
ATA DA 1ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL.
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às 9h, por meio virtual,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral deJustiça Cleandro Alves de Moura.Presentes os
Procuradores de Justiça Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Rosângela de
Fátima Loureiro Mendes, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira,
Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, Aristides Silva
Pinheiro, Luis Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho, Hugo de Sousa Cardoso e Antônio de Moura Júnior.
Ausentes, justificadamente, os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares (justificativa), Antônio Ivan e Silva (férias) e
Martha Celina de Oliveira Nunes (férias). O Presidente cumprimentou a todos. Em seguida verificou o quórum regimental e declarou aberta a
sessão. Na sequência, passou ao primeiro item da pauta. Item 1) Discussão e aprovação da ata da 11ª sessão deliberativa extraordinária
realizada em 29 de novembro de 2021e da ata da sessão solene de posse dos novos membros do Conselho Superior do Ministério
Público realizada em 10 de janeiro de 2022. As atas foram submetidas à apreciação e aprovadas sem retificação. Passou-se ao item 2)
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0009002/2021-94 (GEDOC nº 000007-327/2021). Assunto: Proposta de alteração da
Resolução CPJ/PI nº 03/2018, relativa às atribuições da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Relatora: Procuradora de Justiça
Rosângela de Fátima Loureiro Mendes. O Presidente passou a palavra à Relatora, que iniciou esclarecendo que a presente proposta tem como
objetivo adequar a norma prevista na Resolução nº 03/2018 à alteração ocorrida na resolução nº 01/2021, que alterou a redação do artigo 19,
inciso VI, quando inseriu a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina como integrante do núcleo de promotorias de justiça de defesa da cidadania e
do meio ambiente. Disse que a necessidade dessa adequação se dá porque quando da inclusão da 32ª PJ no referido núcleo, na Resolução nº
01/2021, não foram introduzidas suas atribuições específicas. Alteração esta, imprescindível, constante do art. 35 da Resolução nº 03/2018. Daí a
proposta ora apresentada ter como escopo primordial acrescentar o inciso VI ao art. 35 da Resolução nº 03/2018 para incluir as atribuições
específicas da 32ª PJ, e desse modo fazer a necessária adequação à norma contida na Resolução nº 03/2018 deste Colegiado. Dando
continuidade, a Relatora passou a leitura do relatório e, em seguida, proferiu seu voto concluindo nos seguintes termos "Ante o exposto, esta
Relatora manifesta-se pela aprovação da minuta de Resolução submetida a julgamento por este Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça em
seu inteiro teor". Após, passou-se aos esclarecimentos. O Procurador de Justiça Alípio de Santana Ribeiro questionou sobre qual inciso seria
acrescido à resolução, se o XI ou XII, visto que na exposição de motivos consta inciso XII e a relatora se refere ao XI. O Presidente esclareceu
que será acrescido o inciso XII, porque o inciso XI foi acrescido na Resolução nº 04/2021, quando da alteração da 25ª Promotoria de Justiça de
Teresina. Em seguida, a matéria foi submetida à votação. Concluída a votação, o Presidente declarou que, o Colégio de Procuradores aprovou,
Página 6

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1035 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

por unanimidade, o voto da Relatora nos termos em que proposto, incluindo ao art. 35 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 o inciso XII, que altera as
atribuições da 32ª Promotoria de Justiça. Registre-se que o Procurador de Justiça Antônio de Moura Júnior sugeriu a atualização das resoluções
do CPJ a fim de evitar discussões desnecessárias. A Procuradora de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues aproveitou a oportunidade
para solicitar a Lei Complementar nº 12/93 atualizada. O Procurador-Geral falou que pedirá a assessoria para verificar a atualização no site. O
Presidente anunciou o item 3) Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0336.0004052/2020-14 (GEDOC nº 000013-327/2021).
Assunto: Proposta de Resolução que disciplina o fluxo interno a ser observado por membros e servidores do Ministério Público
Piauiense no tocante ao Acordo de Não Persecução Penal e dá outras providências. Relator: Procurador de Justiça Luís Francisco
Ribeiro. Com a palavra o Relator passou a leitura do relatório e, na sequência, proferiu seu voto concluindo nos seguintes termos "Diante de tais
circunstâncias, vendo que houve acerto na minuta apresentada, esta relatoria se consorcia com o entendimento da Comissão de Regimentos,
Normas e Assuntos Administrativos deste Egrégio Colégio, votando pelo acolhimento e aprovação da minuta apresentada em toda sua
integralidade". Em seguida, o Procurador-Geral sugeriu um acréscimo na letra "e", § 5º, do art. 2º da presente proposta de resolução, para incluir
a possibilidade de disponibilização do valor da multa também para o fundo de modernização do Ministério Público. Após discussão sobre a
sugestão apresentada, o Procurador-Geral decidiu retirá-la, para posteriormente apresentar um estudo a fim de evitar quaisquer dúvidas. O que
foi aceito pelo Colegiado. Na sequência, o Presidente submeteu a matéria à votação. Após, declarou que, por unanimidade, o Colegiado aprovou
o voto do Relator nos termos em que proposto, no que se refere à proposta de resolução que disciplina o fluxo interno a ser observado por
membros e servidores do Ministério Público Piauiense no tocante à realização do Acordo de Não Persecução Penal. Prosseguindo, o Presidente
passou ao item 4) Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0011270/2021-65 (GEDOC nº 000012-327/2021). Assunto: Projeto
de Lei que altera a Lei Complementar Estadual nº 12/93 com o fim de corrigir antinomias entre dispositivos de leis orgânicas em relação
às Promotorias de Justiça Auxiliares e permitir a possibilidade de alteração das atribuições da 53ª e 54ª Promotorias de Justiça de
Teresina-PI. Relatora: Procuradora de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues. O Presidente passou a palavra à Relatora, que fez a
leitura do relatório. Antes de apresentar o voto, a Relatora fez alguns esclarecimentos acerca da matéria. Após, a Relatora proferiu seu voto
concluindo nos seguintes termos "Pelo exposto, voto pela aprovação da proposta de aliteração da lei nº 12 de 18 de dezembro de 1993, lei
orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, no sentido de que sejam revogados o §2º do art. 6º e alínea "h", do inciso XIV, do art. 12,
como propõe o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura". Na sequência, o Presidente submeteu a
matéria à votação. Depois de colhidos os votos, o Presidente declarou aprovado, por unanimidade, o voto apresentado pela nobre Relatora, no
qual trata de alteração do projeto de lei para alteração do texto legal relacionado às atribuições previstas para 53ª e 54ª Promotorias de Justiça
de Teresina. Por fim, o Presidente agradeceu aos nobres Procuradores de Justiça com relação a essa 1ª sessão do Colégio de Procuradores
para 2022. Ressaltou que ainda se tem muito a deliberar e que a intenção é que realmente se possa avançar bastante nesse ano, pois é um ano
de muitos desafios, mas que já começaram a vencê-los. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a sessão virtual, e para constar, eu, Zélia Saraiva Lima, Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores de
Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Registre-se que, as deliberações da presente sessão foram
tomadas em ambiente virtual. Teresina, 31 de janeiro de dois mil e vinte dois.
ATA DA 2ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL.
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às 13h, por meio virtual,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral deJustiça Cleandro Alves de Moura.Presentes os
Procuradores de JustiçaAntônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e Silva, Martha Celina de Oliveira Nunes, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Lenir Gomes dos
Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando, Aristides Silva Pinheiro, Luis Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho, Hugo de Sousa
Cardoso e Antônio de Moura Júnior. Ausente, justificadamente, a Procuradora de Justiça Rosangela de Fátima Loureiro Mendes (licençaprêmio). O Presidente cumprimentou a todos. Em seguida, verificada a existência de quórum regimental, declarou aberta a sessão. Na
sequência, o Presidente submeteu à apreciação do Colegiado a ata da 1ª sessão deliberativa extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2022.
A ata foi aprovada sem retificação. O Presidente anunciou o item a ser apreciado nesta sessão. Procedimento de Gestão Administrativa nº
19.21.0726.0003469/2022-05. Assunto: Proposta de Resolução que institui o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para
Membros e Servidores, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado do Piauí. O Presidente esclareceu que a proposta foi enviada
juntamente com a pauta. Em seguida questionou ao Colegiado se havia necessidade de mais esclarecimentos. Sem manifestação, o Presidente
submeteu a proposta de resolução à votação, seguindo a ordem de antiguidade. Após colhidos os votos, o Presidente declarou que, por maioria,
o Colégio de Procuradores aprovou a proposta de resolução. Vencida a Dra. Clotildes Costa Carvalho que votou pela aprovação em parte da
Resolução ora apresentada, por entender que o art. 2º, inciso III, não observa o princípio da isonomia, muito menos a simetria ao estabelecer
parâmetros diferentes entre servidores e membros. Questionado, o CPJ manifestou-se favorável à aprovação da presente ata. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão virtual, e para constar, eu, Zélia Saraiva
Lima, Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos
presentes. Registre-se que as deliberações da presente sessão foram tomadas em ambiente virtual. Teresina, 09 de fevereiro de dois mil e vinte
dois.

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

2.1. NOTIFICAÇÃO21803
Notificação Ref. ao Processo 19.21.0726.0016740/2021-09,
Subprocuradoria de Justiça Administrativa - subprocadm@mppi.mp.br
Qua, 09/02/2022 12:56
para: Karoline Maria Xavier de Almeida Karolinexavier@mppi.mp.br
Senhora Servidora Karoline Maria Xavier de Almeida:
Por meio do presente e-mail, cumprimentando-a, encaminho, de ordem do Procurador-Geral de Justiça,CLEANDRO ALVES DE MOURA, Cópia
do Despacho anexo proferido, no dia 04/02/2022, nos autos do Processo SEI 19.21.0726.0016740/2021-09, ficando V.S.ª INTIMADA para,
querendo, apresente razões finais,dentro do prazo de 10 (dez) dias,cientificando-lheque, eventual, apresentação das referidas razões finais
deverá ser protocolada no SEI, nos autos do processo 19.21.0726.0016740/2021-09,dentro do prazo de 10 (dez) dias,ou por meio de e-mail,
com a possibilidade de sua anexação no e-mail, a ser dirigido ao endereçosubprocadm@mppi.mp.br,dentro do prazo mencionado.
- Informamos que o acesso externo aos autos do Processo SEI nº 19.21.0726.0016740/2021-09 já fora deferido ao Advogado.
Atenciosamente,
Secretaria da Subprocuradoria de Justiça Administrativa
Notificação Ref. ao Processo 19.21.0726.0016740/2021-09,
Subprocuradoria de justiça Administrativa - subprocadm@mppi.mp.br
Qua, 09/02/2022 12:38
para: Ricardo Ilton Advogados ricardoiltonadvogados@gmail.com
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Exmo. Sr. Advogado,
Por meio do presente e-mail, cumprimentando-o, encaminho, de ordem do Procurador-Geral de Justiça,CLEANDRO ALVES DE MOURA, Cópia
do Despacho anexo proferido, no dia 04/02/2022, nos autos do Processo SEI 19.21.0726.0016740/2021-09, ficando V.Exª INTIMADOpara,
querendo, apresente razões finais,dentro do prazo de 10 (dez) dias,cientificando-lheque, eventual, apresentação das referidas razões finais
deverá ser protocolada no SEI, nos autos do processo 19.21.0726.0016740/2021-09,dentro do prazo de 10 (dez) dias,ou por meio de e-mail,
com a possibilidade de sua anexação no e-mail, a ser dirigido ao endereçosubprocadm@mppi.mp.br,dentro do prazo mencionado.
- Informamos que o acesso externo aos autos do Processo SEI nº19.21.0726.0016740/2021-09 já fora deferido ao Advogado.
Atenciosamente,
Secretaria da Subprocuradoria de Justiça Administrativa

3. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

3.1. RECOMENDAÇÕES PGJ21805
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA PGJ/PI nº 02/2022
OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por intermédio do seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que a Lei federal n° 13.979/20 prevê que as medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde, bem como deverão ser
limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública (artigo 3o, § 1º);
CONSIDERANDOque os atos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por seus órgãos e entidades, voltados ao enfrentamento da
pandemia de COVID-19, devem cumprir a Constituição Federal e demais legislações pertinentes, e, com efeito, estão sujeitos ao sistema de
controles, freios e contrapesos, no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como dos Tribunais de Contas e do Ministério
Público;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente, ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 20.525, de 01 de fevereiro de 2022, o qual dispõe sobre as medidas sanitárias
excepcionais a serem adotadas a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da COVID-19;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 20.548, de 04 de fevereiro de 2022, que altera o Decreto nº 20.525, de 1º de fevereiro de
2022, estabelecendo nova redação ao seu artigo 2º, para determinar o início das aulas presenciais da rede estadual de ensino para o dia 03 de
março de 2022, bem como recomendar aos municípios, às escolas particulares e à rede estadual de ensino para só realizar aulas presenciais a
partir da referida data;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação, por meio da Nota de Esclarecimento emitida em 27 de janeiro de 2022 considera que
o retorno à presencialidade das atividades educacionais deve ser prioridade do país, em todos os níveis, considerando os deficits de
aprendizado constatados desde o ano de 2020;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 20.525/2021, autoriza, no seu art. 2º, que respeitados os critérios de segurança sanitária
paraprofessores, estudantes e demais trabalhadores, permanece facultado ao poder público municipal autorizar o retorno às aulas presenciais,
bem assim estabelece no seu parágrafo único que os critérios de segurança exigidos devem estar fundados em:
I- comprovante de vacinação para professores, demais trabalhadores e alunos, conforme cronograma do Plano Nacional de Imunização;
II - indicadores do nível de transmissibilidade do vírus (RO) abaixo de 1 e taxa de ocupação da rede hospitalar inferior a 50% (cinquenta por
cento).
CONSIDERANDO a notória redução dos leitos destinados aos atendimentos da COVID-19, sejam clínicos e/ou de UTI, e a possibilidade de
ampliação dessa capacidade instalada pelos gestores de saúde, em caso de aumento do número de infecções;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 02/2022 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), que trata do posicionamento do
Ministério Público Brasileiro acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, reafirma que as atividades escolares
presenciais são muito melhores em efeitos diretos e indiretos do que aquelas oferecidas de modo remoto, isso em razão do denominado "fator ou
efeito escola"; além dos riscos de aumento de evasão/abandono escolar, distorção idade-série e violação do princípio da universalidade de
acesso à educação, caso haja nova suspensão das aulas presenciais;
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou quebra do vínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial
atenção pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição às escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representando afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e
igualdade, representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal
Federal no bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e
persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma
pluralidade de autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO,por fim,que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93).
Face ao exposto, RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDAR:
1. Ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais do Estado do Piauí, para que adotem a
seguinte providência:
1.1 Promovam as respectivas adequações normativas em suas esferas de atuação para o oferecimento de aulas presenciais do ano letivo de
2022;
2. Aos (às) Secretários (as) de Estado da Saúde e da Educação; aos Prefeitos (as) Municipais do Estado do Piauí; aos (às) Secretários (as)
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Municipais de Saúde e da Educação; aos (às) Gerentes de Vigilância Sanitária Municipais; bem como aos responsáveis por estabelecimentos de
ensino privados situados nos municípios do Estado do Piauí, para que adotem as seguintes providências:
2.1 Iniciar o ano letivo de forma presencial em todos os estabelecimentos de ensino de forma presencial, observando os protocolos de segurança
sanitária, que visam a contenção da disseminação da COVID-19 no ambiente escolar, conforme as normativas vigentes e orientações das
autoridades sanitárias;
2.2 Que a retomada das atividades escolares presenciais seja reconhecida como prioridade absoluta em relação às demais atividades
socioeconômicas, em atendimento ao determinado no art. 227 da CF;
2.3 Que as Vigilâncias Sanitárias Municipais (VISAS) intensifiquem a fiscalização nos estabelecimentos de ensino quanto ao cumprimento
integral dos Protocolos de Recomendações Higienicossanitárias para a Contenção da COVID-19, expedidos pela Secretaria de Estado da Saúde
do Piauí / Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí e publicados em anexo aos Decretos Estaduais, complementadas pelas normas das
Vigilâncias Sanitárias Municipais (art. 4º do Decreto nº 20.525/2022);
2.4 Que os (as) Prefeitos (as) do Estado do Piauí forneçam a estrutura de pessoal e logística necessária, a fim de garantir que as VISAS,
fiscalizem a observância dos Protocolos de Recomendações Higienicossanitárias para a Contenção da COVID-19;
2.5 Informem à Procuradoria-Geral de Justiça as medidas adotadas no cumprimento da presente recomendação;
3. Aos Promotores de Justiça que atuem no sentido de observar o cumprimento da presente recomendação nos respectivos municípios de sua
atuação, noticiando a esta Procuradoria-Geral de Justiça eventual descumprimento.
4.Remeta-se a presente RECOMENDAÇÃO ao Governador do Estado do Piauí; aos Secretários de Estado da Saúde e da Educação do Piauí;
aos Prefeitos (as) Municipais; aos Secretários(as) Municipais de Saúde e da Educação; à Associação Piauiense de Municípios (APPM); ao
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí (COSEMS-PI).
Fixa-se o prazo de 72 (setenta duas) horas a contar do recebimento desta, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da
presente recomendação.
Teresina, 09 de fevereiro de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR -GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

4. SECRETARIA GERAL
[]

4.1. PORTARIAS PGJ21773
PORTARIA PGJ/PI Nº 360/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0720.0003600/2022-50,
RESOLVE
CONCEDER à servidora ROSANGELA DA SILVA SANTANA, Chefe de divisão, matrícula nº 15814, lotada junto à Coordenadoria de Licitações
e Contratos, 01 (um) dia de compensação para ser fruído no dia 18 de fevereiro de 2022, em razão atuação de prestação de serviço
extraordinário de digitalização de documentos, nos termos das portarias PGJ/PI nº 305/2020, ficando 06 (seis) dias de crédito para fruição em
momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 363/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV,
alínea"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 10º Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021,
conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia14 de fevereiro de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: PICOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
14

DALILLA BEATRIZ DE MORAIS LACERDA

16

LAIANE LAURINDA DE SOUSA

PPP

FELIPE SOARES ALVES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 364/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão contida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0324.0001861/2022-78,
RESOLVE
DETERMINAR a averbação nos assentamentos funcionais da servidora LIANA CARVALHO SOUSA, Analista Ministerial - Área Processual,
matrícula nº 137, do tempo de contribuição na iniciativa privada prestado aos empregadores M B HOTELARIA E TURISMO LTDA, no período de
01/06/1999 a 14/01/2004, e AESPI ENSINO SUPERIOR DO PIAUI LTDA, no período de 01/09/2004 a 13/05/2009, correspondente a 09 (nove)
anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias ou 3.402 (três mil, quatrocentos e dois) dias, nos termos da certidão de tempo de contribuição
exarada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 365/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0002368/2022-71,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para realizar audiências de
atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, pautadas para o dia 17 de fevereiro de 2022, na 3ª Vara Cível de Parnaíba.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 371/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 09 de fevereiro de 2022, até ulterior
deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 372/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LENARA BATISTA CARVALHO PORTO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, para atuar na
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, às 11:30h, referente ao Processo nº 080162119.2021.8.18.0088, em trâmite na Comarca de Capitão de Campos-PI, em substituição ao Promotor de Justiça Roberto Monteiro Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 373/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0184993 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0185.0010058/2021-67,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, matricula nº 226, para fiscalizar execução do contrato firmado entre o
Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 22.829.583/0001-09 (CONTRATO Nº 03/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 374/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0002368/2022-71,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para realizar
audiências de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, pautadas para o dia 15 de fevereiro de 2022, na 2ª Vara Criminal de Parnaíba.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 375/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0262.0009727/2021-89,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora AMANDA GUEDES REIS DO NASCIMENTO, matrícula nº 15630, Assessora de Promotoria de Justiça, para, sem
prejuízo das suas funções,auxiliar nos trabalhos da Diretoria de Sede do Núcleo das Promotorias de Justiça de Esperantina,sem acesso
aos sistemas SEI, Athenas e SIMPdo referidoNúcleo das Promotorias de Justiça, com efeitos retroativos ao dia 12 de novembro de
2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 376/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0700.0003176/2022-61,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) SAYARA DE SOUSA BRITO, matrícula nº 399, do cargo comissionado de Secretário Executivo (CC-02), junto à
Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos, revogando as designações contidas nas Portarias PGJ nº 929/2021 e 930/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 377/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando solicitação contida
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0700.0003176/2022-61,
RESOLVE
NOMEAR LUCELIA DE MOURA ROCHA BARBOSA, CPF: 071.831.523-59, para exercer o cargo comissionado de Secretário Executivo (CC02), com lotação junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br). O exercício ocorrerá somente após a posse
no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 378/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO, titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 08 a 21 de fevereiro de 2022, com efeitos retroativos, em
razão da licença-saúde do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 379/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
CONSIDERANDO a arguição de suspeição dos Promotores de Justiça titulares da 56ª, 48ª e 7ª Promotorias de Justiça de Teresina, bem como o
despacho contido nos autos do Processo SEI 19.21.0122.0000542/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLÁUDIO BASTOS LOPES, titular da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na Ação Penal de nº
0002684-87.2020.8.18.0140 (SIMP Nº 001742-041/2020), com medida cautelar, distribuída sob o nº 0000282-96.2021.8.18.0140 (SIMP Nº
004043-041/2021), revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 201/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 380/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o art. 3º do Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO, titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo
cumulativamente pela 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no Inquérito Civil Público - SIMP nº 000117-030/2019, revogando-se a
Portaria PGJ/PI nº 202/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 381/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, considerando o despacho contido nos autos do Processo SIMP nº 000198-250/2021,
RESOLVE
DESIGNAR os membros Márcio Giorgi Carcará Rocha, Silas Sereno Lopes e João Malato Neto, para constituírem comissão com a finalidade
de atuar no Processo nº 0843275-24.2021.8.18.0140 (SIMP nº 000198-250/2021), bem como designar o Analista Ministerial Francisco Eduardo
Pereira Alves, lotado na 14ª Promotoria de Justiça de Teresina, para auxílio no referido processo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4.2. ATOS PGJ21802
ATO PGJ N° 1170/2022
Altera o ATO PGJ Nº 1057/2021, que promove desafetação de veículos, autoriza a alienação e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI,
CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto no art. 12, V, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1993;
CONSIDERANDO os motivos constantes nos autos do Processo Administrativo SEI Nº 19.21.0010.0014114/2021-74;
RESOLVE:
Art. 1º - O anexo único do ATO PGJ Nº 1057/2021, de 09 de março de 2021, passa a vigorar na forma do anexo do presente Ato.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina/PI, 08 de fevereiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4.3. EDITAIS PGJ21804
EDITAL PGJ Nº 01/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações, na Lei Estadual nº 4.835, de
23 de maio de 1996, na Resolução nº 170/2017 do CNMP,
RESOLVE:
DIVULGAR o local e as datas da perícia médica dos candidatos habilitados em concurso público nomeados pela Portaria PGJ nº 158/2022, a ser
realizada no Centro Integrado de Atenção do Servidor do Piauí (CIASPI), localizado na Rua Coelho de Resende, nº 500, Centro - Sul, TeresinaPI, conforme a seguir especificado:
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DATA DA PERICIA

HORARIO DA PERICIA

10000127

JULIANA MOTA DE OLIVEIRA

10/02/22

14:30h

10005368

MARIANA GOMES SANTOS DE SOUSA

10/02/22

14:30h

Teresina, 09 de fevereiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

5. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
[]

5.1. PORTARIA SJJ-PGJ21792
PORTARIA SJJ-PGJ nº 010/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do seu Subprocurador-Geral de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições delegadas:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal
de 1988;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 1º, da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, alterado pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018, do CNMP, o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade "apurar a ocorrência de infrações penais
de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal", podendo ser
instaurado por membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos destacados na fiscalização levada a cabo no presente Procedimento registrado na
Plataforma SEI nº 19.21.0018.0011361/2021-80, dando causa a eventual FATO TÍPICO;
CONSIDERANDO que a Representação formulada versa sobre eventual prática de crimes de "Violência doméstica e familiar contra mulher e
Outros" perpetrados pelo Promotor de Justiça FRANCISCO DE JESUS LIMA, bem como, o requerimento da adoção de "medidas protetivas de
urgência";
CONSIDERANDO a necessidade da realização de diligências investigatórias e a adoção de providências no que tange à repercussão penal dos
fatos tratados;
R E S O L V E:
I- DETERMINAR a imediata conversão do Processo SEI nº 19.21.0018.0011361/2021-80 em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
(PIC), visando apurar as possíveis práticas de crimes de "Violência doméstica e familiar e Outros" praticados por membro do Ministério Público do
Estado do Piauí e adotar medidas de caráter urgente;
II- Designar o servidor ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS para secretariar os trabalhos, com o necessário encaminhamento dos autos
para as providências cabíveis após autuação e registro em sistema próprio;
III- Como providência preliminar a ser adotada, NOTIFIQUE-SE pessoalmente, com cópia do despacho inaugural:
i. a Delegada Titular da Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher (Centro), para que, no prazo de 05 (cinco) dias:
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1. Informe as providências adotadas em relação à Representação por medidas protetivas de urgências sobre os fatos descritos no Boletim de
Ocorrência nº 00079822/2021, assim como as razões para eventual inércia no cumprimento das diligências determinadas pelo artigo 12, da Lei nº
11.340/2006;
2. Apresente esclarecimentos acerca dos motivos que ensejaram a designação da audiência preliminar do dia 23/09/2021, fazendo juntar cópias
dos documentos produzidos.
ii. a vítima ELIZANGELA SILVA DUARTE, para que, no prazo de O5 (cinco dias), decline o nome dos "seus pais" (também vítimas), fazendo
constar todos os dados individualizadores, bem como, que complemente a qualificação das testemunhas "HELMA SOARES NOGUEIRA,
JAKELINE CARDOSO FURTADO, THATYANA SILVA DUARTE, ANDERSON LUCIANO SOUSA LIMA, ÊNDERSON FLÁVIO COSTA LIMA e
Outras", porventura existentes, especialmente com informações relativas aos seus endereços atuais;
IV- Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da investigação, com as ressalvas do artigo 13, caput, da Resolução CNMP nº 181/2017,
no que concerne à necessidade de prorrogação, cuja atribuição também fica desde já delegada;
V- Imprimir caráter estritamente SIGILOSO às investigações;
Registre-se e Cumpra-se com urgência.
Gabinete do Subprocurador de Justiça Jurídico, município de Teresina/PI, ao primeiro dia do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um.
João MALATO Neto
Subprocurador de Justiça Jurídico
DESPACHO:
Ref. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - PIC Nº 08/2021 (SIMP nº 000124-214/2021).
Vistos, etc.
Prefacialmente, considerando o exaurimento do prazo previsto no § 4º, do artigo 3º, da Resolução CNMP nº 181/2017, de 7 de agosto de2017,
bem como, da Resolução CPJ/PI Nº 10/2018, de 25 de outubro de 2018 para a conclusão do presente PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, observa-se que o mesmo dispositivo autoriza a prorrogação do expediente ante a necessidade de se ultimar a
realização de diligências imprescindíveis.
Não obstante o vencimento do prazo para a conclusão do PIC, remanesce a necessidade de continuar as investigações, não sendo possível
cogitar neste momento o arquivamento do procedimento antes de adotadas todas as providências necessárias, o que justifica, no caso concreto,
que o prazo seja razoavelmente prorrogado.
Ao lume do exposto, DETERMINO:
1) a PRORROGAÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, do presente Procedimento Investigatório Criminal, nos termos do §4º, do artigo 3º, da
Resolução CNMP nº 181/2017 e da Resolução CPJ/PI nº 10/2018;
2) a REDESIGNAÇÃO da oitiva da testemunha WASHINGTON LUIS para o dia 02 de fevereiro de 2022, às 10h00min, no Gabinete do
Subprocurador de Justiça Jurídico, localizado no Edifício da Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, 4º andar, bairro
Centro, cidade de Teresina/PI, para prestar depoimento quanto aos fatos noticiados no Procedimento Investigatório Criminal epigrafado.
Expedientes necessários. Cumpra-se com urgência.
Teresina/PI, 26 de janeiro de 2021.
João MALATO Neto
Subprocurador de justiça Jurídico
LEVANTAMENTO DO SIGILO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 000124-214/2021 (PIC Nº 08/2021)
REF. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 000124-214/2021.
REPRESENTANTE: ELIZÂNGELA SILVA DUARTE.
REPRESENTADO: FRANCISCO DE JESUS LIMA.
OBJETO: APURAÇÃO DE DA PRÁTICA DE "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E OUTROS" PRATICADOS PELO PROMOTOR DE
JUSTIÇA FRANCISCO DE JESUS LIMA.
Vistos, etc.
Tratam os autos de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) instaurado nesta Procuradoria-Geral de Justiça, para apuração da
responsabilidade criminal decorrente da suposta prática de delitos perpetrados pelo Promotor de Justiça FRANCISCO DE JESUS LIMA, tendo
como vítimas "Elizângela Silva Duarte (sua ex-companheira) e seus familiares".
Nos termos do caput, do artigo 15, da Resolução CPJ/PI nº 10/2018, de 25 de outubro de 2018, que disciplina, no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí, a instauração e tramitação do Procedimento Investigatório Criminal e dá outras providências, "os atos e peças do procedimento
investigatório criminal são públicos, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investigação".
No caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento de diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade
dos autos, é certo que, diante da conclusão de providências imprescindíveis, a exemplo da oitiva das vítimas, e considerando a existência de
decisão judicial deferindo medida protetiva de urgência em desfavor do investigado, não há necessidade de manutenção da total restrição de
publicidade. Nessa linha, mutatis mutandis, é o entendimento da jurisprudência pátria (HC 88.190, Relator, Min. CEZAR PELUSO; Inq. 4831, Rel.
Min. CELSO DE MELLO).
Ao lume do exposto, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Subprocurador de Justiça Jurídico subscritor, com base no Ato-PGJ nº
1079/2021, DETERMINA o LEVANTAMENTO DO SIGILO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 000124-214/2021 (PIC Nº
08/2021), como medida de interesse público e oportunização do exercício da ampla defesa pelo investigado.
Notifique-se as vítimas e o investigado por meio dos Advogados constituídos.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Teresina/PI, 28 de janeiro de 2022.
João MALATO Neto
Subprocurador de Justiça Jurídico

6. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

6.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI21768
DE CISÃO
SIMP 000584-435/2021
Trata-se de Atendimento ao Público registado de ofício, nos termos do art. 14,
§4º, do ATO PGJ N° 931/2019, com o fim de apurar potencial ato de improbidade administrativa de agente público municipal de Sigefredo
Pacheco/PI, sra. ELIZÂNGELA DE SOUSA GOMES, enquanto Secretária Municipal de Educação, decorrente do não atendimento de requisição
ministerial expedida nos autos do procedimento administrativo nº 048/2020.000214-062/2020, presidio pelo membro da 2ª PJ de Campo Maior.
Foi expedido o ofício requisitório nº 1672/2020.214- 062/2020/SURCM/MPPI, pessoalmente recebido em 21.10.2020 (doc. ID 3630113), e
requisição nº 414/2021.214-062/2020/SURCM/MPPI, pessoalmente recebido em 13.04.2021 (doc. 3630115).
A Secretaria Unificada certificou nos autos que não houve apresentação das informações requisitadas.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
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Apregoa o Ato PGJ nº 931/2019:
Art. 13(...)
§3º. Depois de devidamente assinado pelo membro do Ministério Público presidente, o ofício de requisição de informações e/ou documentos será
direcionado pela secretaria unificada ao seu destinatário, devendooexpedienteserrecebidopessoalmentepelodestinatárioou,seremetido
pelosCorreios, viaAR/MP-AvisodeRecebimentoemMãosPróprias.
§4º. Não havendo resposta pelo destinatário quanto ao ofício de requisição de informações e/ou documentos, o expediente será reiterado
uma únicavez por meio de ofício de reiteração de requisição de informações e/ou documentos, observando-seamesmaritualísticado
parágrafoanterior.
A razão de ser do dispositivo normativo referido é viabilizar a demonstração do dolo inequívoco do destinatário da requisição em não atender ao
expediente ministerial. A Lei nº 14.230/2021, publicada no dia 25/10/2021, provocou profundas alterações na Lei nº 8.4229/92, notadamente em
seu art. 11.
Com efeito, diversas condutas até então enquadradas como atos de improbidade foram revogadas ou tiveram redação alteradas com elementos
normativos adicionados pela referida lei. Nessa toada, o art. 11 da Lei nº 8.429/92 passou a elencar rol taxativo de condutas ímprobas que
atentam contra os princípios da administração pública.
Suprimiu-se do rol legal, por exemplo, a conduta de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra
de competência.
Acerca do novo panorama legal da Lei de Improbidade, já decidiu o TJSP:
De proêmio, cabe ressalvar que, a partir da vigência plena da lei 14.230/21 (art. 5º - 26.10.2021), a tipificação dos atos de improbidade
administrativa violadores do princípio da administração pública aparentemente deixou de constar em rol exemplificativo ("[...], e notadamente"),
passando a figurar em rol exaustivo, isto é, de tipicidade cerrada ("[...] uma das seguintes condutas").
Significa dizer que: Se antes era possível fazer a adequação típica da conduta ímproba a partir da aplicação direta da regra geral do caput do art.
11, da lei 8.429/92 (cláusula aberta, que abrangia qualquer violação aos princípios da Administração); atualmente, por império da atuação
legislativa, a adequação típica do ato de improbidade violador de princípios da administração pública pressupõe a sua subsunção a uma das
hipóteses específicas descritas nos incisos do art. 11 da legislação especial.
Daí, resulta a irretorquível conclusão de que o suposto "ato violador do princípio da impessoalidade", tal qual imputado pelo parquet ao aqui réu,
sequer teria condão de caracterizar ato de improbidade administrativa, já que não se encontra descrito na abrangência do rol taxativo do art. 11,
da lei 8.429/92.
Não se olvide que por se tratar de legislação superveniente própria do direito material
sancionador (art. 1º, §4º, da lei 8.429/92, com a redação atribuída pela lei 14.230/21), suas disposições devem ser aplicadas de imediato e,
inclusive, retroativamente, desde que para beneficiar o réu (art. 5º, inciso XL, da CF/88). (Apelação cível nº 1000554- 80.2019.8.26.0638 -4ª
Câmara de Direito Público, Relator desembargador Paulo Barcelos Gatti, julgado em 3 de dezembro de 2021).
Por se tratar de legislação superveniente própria do direito material sancionador (art. 1º, §4º, da lei 8.429/92, com a redação atribuída pela lei
14.230/21), forçoso reconhecer que suas disposições devem ser aplicadas de imediato.
Sabido que a modalidade de improbidade administrativa descrita no art. 11 da Lei nº 8.429/92 requer a demonstração de elemento subjetivo para
sua configuração, a conduta de agente público que deixa de atender a uma requisição do Ministério Público é insuficiente à demonstração de
dolo de violação a princípio da Administração Pública, frente à vedação de imputação objetiva em direito sancionador.
Conclui-se, assim, que o fato narrado não se encontra no rol taxativo do art. 11 da LIA, não havendo, na hipótese dos autos, imputação de dano
ao erário ou de apropriação indevida de bens e valores públicos que justifique o prosseguimento da presente investigação.
Considerando-se constitucionais as modificações realizadas (e essa é a presunção do nosso regime jurídico, a despeito de muitas serem
questionáveis), forçoso reconhecer a impossibilidade da continuidade do feito no que tange à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência perdeu o objeto, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de
diligência, conforme as informações supramencionadas.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em procedimento preparatório ou inquérito civil, ou para o ajuizamento
de Ação Civil Pública, ARQUIVOa presente notícia de fato em Promotoria de Justiça.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e análise quanto à eventual revogação parcial do
texto do art. 14, §4º, do ATO PGJ n° 931/2019, tendo em vista a superveniente incompatibilidade com a Lei nº 8.429/92.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício.
PORTARIAN°035/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO, Ex.mo
Sr. Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, em substituição na 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo
Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
Que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
Que chegou ao conhecimento deste agente ministerial a notícia de que a Câmara Municipal de Campo Maior não disponibiliza em seu sítio
eletrônico (https://campomaior.pi.leg.br/leis/legislacao-municipal) informações sobre nenhuma das leis municipais publicadas, exceto a Lei
Orgânica do Município em outra aba;
A ausência de manifestação da Câmara Municipal de Campo Maior;
Que realizado checklist no site institucional do legislativo municipal, constatou-se que não há o atendimento às exigências mínimas legais de
transparência;
Que a Administração Pública é regida sob a égide dos princípios Constitucionais, que servem de escopo para o detentor do exercício público se
balizar, dentre os quais está o Princípio da Legalidade e Publicidade, expressamente previsto no art. 37, caput, da CRFB/88;
Que o Princípio da Publicidade, aplicável a todos os Poderes, em todos os níveis de governo, visa dar conhecimento do ato administrativo ao
público em geral, sendo a publicidade necessária para que o ato administrativo seja oponível às partes e a terceiros, bem como
viabilizar a transparência da Administração Pública, de modo a permitir o controle social dos atos administrativos;
Que a ausência de transparência na Administração Pública pode ensejar eventual obrigação de fazer à Câmara Municipal de Nossa Senhora e
Nazaré, com ajuizamento de ação civil pública, nos termos da Lei nº 7.347/85;
Que referida notícia é grave e merece maior averiguação antes de providências civis e administrativas cabíveis.
RESOLVE:
InstaurarINQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de
veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para
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justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e remessa ao
CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07, publicando-a no DOE/MPPI;
Com encaminhamento de cópia do checklist elaborado, solicite-se à Câmara Municipal de Campo Maior, por seu Vereador Presidente:
i)informações sobre os fatos noticiados; ii) manifestação sobre interesse em celebrar eventual Termo de Ajustamento de Conduta;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente IPC, a DSU/CM, servidora do MPPI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, ematé60(sessenta)dias,voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
Assinado digitalmente
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
PATAC nº 006/2021.000527-435/2021
DECISÃO
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº
0000150-32.2017.8.18.0026.
Eis o dispositivo da sentença referida:
Determinar a dissolução da COMITÊ GESTOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DO
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, CNPJ Nº 19.419.501/0001-35, ora requerida, determinando, por conseguinte, o devido e necessário
cancelamento/baixa do registro junto ao Registro de Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca;
Determinar a reversão do patrimônio remanescente pertencente ao COMITÊ GESTOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS E
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR em favor do Município de Campo Maior-PI.
Proibir o Município de Campo Maior-PI de ingerir, por qualquer meio, o funcionamento de associações, notadamente, via destinação direcionada
de recursos público, direta ou através de interposta pessoa ou entidade, sob pena de crime de desobediência e multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada pagamento que for realizado em desconformidade com a decisão, a ser arcada pelo próprio ordenador da despesa, ou
seja, este responderá, pessoalmente, em caso de descumprimento desta decisão.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para a devida baixa/cancelamento do registro do COMITÊ GESTOR DAS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES DE BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR ao Registro de Civil das Pessoas Jurídicas desta
Comarca.
Certidão em ID 32361917 informou a ausência de repasse da valores pelo Município de Campo Maior à referida associação.
Sentença que ainda não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de apelação nos autos do Processo nº 0000150-32.2017.8.18.0026.
É o que importa relatar. Vieram-me os autos.
Analisando a documentação acostada aos autos, não se observa qualquer descumprimento às decisões judiciais exaradas nos autos do
processo referido.
Vale atentar que, por disposição constitucional, o cumprimento do item "D" do dispositivo da sentença, transcrito acima, se mostra inexigível,
frente à ausência de trânsito em julgado da sentença proferida.
Tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto do presente, uma vez que o integral cumprimento da sentença proferida se monstra ainda inexigível.
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Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVOo presente PA, pois ausente justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao interessado, por via eletrônica (e-mail: reboquesaofrancisco@hotmail.com).
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada de ofício para apurar possível ausência de ato normativo que regulamente, no âmbito do Município de
Campo Maior, aplicação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).
O Município de Campo Maior não apresentou resposta à solicitação
ministerial.
Vieram-me os autos para manifestação.
Feito com prazo ordinário de tramitação expirado. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Não se discute a necessidade de regulamentação, pelos entes políticos, das
disposições da Lei nº 12.846/2013, no que tange aos processos administrativos de responsabilização, conforme descrito no Capítulo IV da
referida norma.
Entretanto, sendo ato privativo do Poder Executivo a regulamentação em lume, se ainda não realizada, deve ser levada a efeito unicamente pelo
ente.
Ademais, a própria Lei nº 12.846/2013 não estipula prazo para a sua regulamentação, de modo que referida providência não pode, em tese, ser
imposta pelo Poder Judiciário.
Não se olvida, ademais, da absoluta ausência de estrutura da grande maioria dos municípios brasileiros, notadamente no que tange a sua
estrutura de assessoria jurídica efetiva.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em ICP/PA ou ajuizamento de ação civil pública, o Ministério Público
promove o ARQUIVAMENTO
da presente notícia de fato.
Publique-se em DOEMP.
Após, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
NF nº 000107-063/2019
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato registada a partir do desmembramento do ICP nº 026/2019.000582-060/2019.
Feito registrado originariamente de forma eletrônica para apurar a repercussão criminal dos fatos investigados naquele ICP, a saber, atraso no
repasse dos duodécimos devidos pelo executivo à Câmara Municipal de Campo Maior no exercício de 2019, conduta descrita, em tese, como
crime de responsabilidade, conforme art. 29-A, §2º da CF.
Tendo em vista que o requerido ocupava, à época, o cargo de Prefeito Municipal de Campo Maior, os autos foram remetidos, de forme eletrônica,
ao Procurador-Geral de Justiça (ID 30229966).
Feito encaminhado ao Procurador Geral de Justiça, tendo em vista a presença de autoridade com foro por prerrogativa de função.
A PGJ determinou a remessa dos autos a esta Promotoria de Justiça pois cessado o exercício da função que garante o foro por prerrogativa, em
decisão datada de 29/11/2021, vista em Doc. 4289899.
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Juntou-se aos autos decisão de arquivamento do ICP nº 026/2019.000582- 060/2019 (Doc. 4488435)
Procedimento com prazo de tramitação expirado. Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Vale transcrever trecho da decisão de arquivamento do ICP nº 026/2019.000582-060/2019:
"No caso em tela, em que pese comprovado o fato noticiado, não restou configurado o elemento subjetivo necessário para a sanção em sede de
ação de improbidade administrativa do agente, uma vez que após o recebimento da
recomendação administrativa os repasses do duodécimo ao Legislativo Municipal foram efetivados até o dia 20 de cada mês, havendo apenas
um atraso de 03 (três) dias no mês de setembro de 2019, adotando a medidas em conformidade com a CRFB/88".
Sabido que a regra da persecução criminal no Brasil se dá pela responsabilidade subjetiva. Conforme o princípio da culpabilidade, nenhum
resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou culpa, conforme disposição do art. 19 do CP.
Tendo em vista que, conforme fundamentação em decisão de arquivamento do ICP referido, após a expedição de recomendação, o então
prefeito municipal, requerido, regularizou os repasses ao legislativo, vicissitude que afasta a caracterização de elemento subjetivo para a
configuração de crime de responsabilidade.
Desta feita, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, dada a ausência de justa causa para seu
prosseguimento ou conversão em procedimento de investigação criminal.
Publique-se em DOEMP.
Após, sejam os autos remetidos ao E. CSMP, conforme Recomendação CGMP nº 001/2017, para controle finalístico.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
SIMP nº 001475-435/2021
DECISÃO
Trata-se de protocolo registrado de ofício pela Secretaria Unificada para apuração de repercussãocriminalem face do descumprimento de
requisições do Ministério Público expedidas no PA nº 26/2019.1475-435/2021, em trâmite nesta promotoria de justiça.
As requisições teriam sido descumpridas pelo Secretário Municipal de Finanças de Campo Maior, ADAÍLTON OLIVEIRA DE MORAES.
A Direção de sede determinou a distribuição do feito entre as Promotorias de Justiça Criminais (Doc. 2576891), sendo o feito remetido à 1ª PJ, a
qual suscitou conflito de atribuições.
O referido órgão ministerial declinou de atribuições para esta Promotoria de Justiça, em face de entendimento consolidado pelo Colégio de
Procuradores (Doc. 4499173).
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Compulsando a íntegra do procedimento, bem como o feito originário (PA nº 26/2019.1475-435/2021), há que se concluir pela ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito.
Foi objeto da requisição ministerial: "Informações sobre contingenciamento e/ou expedição de créditos suplementares de recursos destinados à
Controladoria-Geral do Município no exercício financeiro de 2021"
Conforme visto em Doc. 4546005, referida informação foi apresentada nos autos do PA originário pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Ademais, conforme consulta em SIMP, o PA nº 26/2019.1475-435/2021 restou arquivado, pelo que a documentação requisitada não se constitui
em dado indispensável à propositura de ACP, para os fins da Lei nº 7.347/85.
Não há, outrossim, elementos de informação aptos à demonstração do dolo inequívoco do destinatário de requisição em não atender ao
expediente ministerial, fundamental para
a aferição do elemento subjetivo e do especial fim de agir que se reclama para a configuração do crime de prevaricação descrito no art. 319 do
Código Penal.
Não se vislumbra, pois, motivação para a instauração de notícia de fato.
Assim, pelos motivos expostos, indefiroa instauração de notícia de fato e arquivo sumariamente o presente atendimento ao público.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
ICP nº 016/2020.000063-063.2020
DECISÃO
-ARQUIVAMENTO
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado para apurar potencial ato de improbidade administrativa na contratação direta, via
inexigibilidade de licitação, pelo município de Campo Maior, por sua Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, se serviço genérico de
assessoria jurídica junto à empresa ARAÚJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS no exercício financeiro e orçamentário de 2021.
Íntegra do procedimento licitatório vista em Docs. 2958983 e 2958984.
Expediu-se recomendação à então secretária que firmou o contrato, LIDIANY DA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO, recebida no dia 26/11/2020 (Doc.
3172277).
Verificou-se o pagamento de parcela única no valor de R$12.000,00(doze mil reais) em decorrência do contrato celebrado (Doc. 3659068).
A empresa contratada apresentou manifestação, arguindo a regularidade da contratação (Doc. 4086135).
A investigada LIDIANY DA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO reiterou a regularidade da contratação, em manifestação de Doc. 4122039.
Feito ainda não prorrogado em promotoria. Vieram os autos. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Não se logrou demonstrar, entretanto, elementos aptos ao enquadramento como ímprobo dos fatos descritos na portaria de abertura.
Inconteste a ocorrência de contratação direta, sem a realização de licitação, levada a efeito entre os investigados. Ocorre que não há como se
enquadrar referida ilegalidade como incursa na Lei nº 8.429/92, notadamente após as alterações legislativas provocadas pela Lei nº 14.230/2021.
Salutar transcrever os dispositivos da Lei nº 8.429/92 aplicáveis à hipótese:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetivaecomprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021):
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou
dispensá-los indevidamente, acarretandoperdapatrimonialefetiva; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá
imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de
2021)
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade, além de encontrar ressonância na
jurisprudência do STJ e do STF, foi expressamente incorporada ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade, pelo que forçoso reconhecer a aplicação das alterações legislativas aos fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.
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Senão vejamos:
"A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente:
REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)." (STJ, REsp 1402893/MG, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).
No caso dos autos, não obstante a questionável natureza singular do serviço contratado, não há qualquer elemento apto a se comprovar a
ocorrência de perda patrimonial efetiva para a
Administração, requisito cuja prova se mostra fundamental para o enquadramento da conduta
como ímproba na hipótese. É que não há provas de ausência de prestação de serviço pelo particular contratado, não cabendo, in casu, aferir a
ocorrência de dano presumido.
Não se logrou aferir, ainda, elemento subjetivo doloso na hipótese dos autos, tendo em vista que o pagamento pelo serviço contratado se deu
anteriormente ao recebimento, pela então gestora investigada, de recomendação ministerial para a rescisão do contrato administrativo firmado.
Não há, finalmente, justa causa para o prosseguimento, cuja prorrogação em promotoria demanda motivação idônea, ausente no caso dos autos.
Nos termos da Súmula nº 09 do CSMP:
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a
explicitaçãodosmotivosquelevamasuanecessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto
no art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o ajuizamento
de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se desta decisão, por via eletrônica, o Município de Campo
Maior/PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

6.2. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21769
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 000027-029/2019
Assunto: 900007 - Direitos e Garantias Fundamentais -> Pessoa Idosa
Dispositivo: Considerando o falecimento da idosa objeto de instauração do procedimento e ante a inexistência de outras providências
extrajudiciais a serem adotadas por este Órgão Ministerial, PROMOVO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos nesta Promotoria de Justiça,
com posterior comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes do determinado no art. 13, § 4º
da Resolução nº 174 do CNMP.
Publique-se a decisão por extrato no DOEMMPI, do qual não deverão constar os nomes dos envolvidos.
Notifique-se o CREAS NORTE desta decisão.
Proceda-se à movimentação no SIMP.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 25 de novembro de 2021.
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins
Promotora de Justiça
Substituta da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

6.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS - PI21770
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2022
Portaria nº 13/2022
Protocolo SIMP 000560-107/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar suposta instalação irregular de sistema de câmeras em consultório odontológico da unidade básica de
saúde Mãe Túnica, no município de São João da Varjota-PI, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Promova a autuação da Notícia de Fato registrada no Protocolo SIMP 000560-107/2021 como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público;
7) DETERMINO a expedição de NOTIFICAÇÃO ao Conselho Regional de Odontologia do Piauí - CRO/PI, através do e-mail
cropi.rec@gmail.com, para apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do que fora exposto na representação (cópia
anexa) relativa à suposta instalação irregular de sistema de câmeras em consultório odontológico da unidade básica de saúde Mãe Túnica, no
município de São João da Varjota-PI, encaminhada ao e-mail da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI.
ENCAMINHE-SE, em anexo ao ofício, cópia dos documentos de IDs 33479239 e 34157229.
8) Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 07 de fevereiro de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022
Portaria nº 11/2022
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e artigo 8°, parágrafo 1° da Lei n° 7.347/85;
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III da Constituição Federal 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 de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO que a Resolução n° 174/2017 do CNMP, disciplina o Procedimento Administrativo como instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, bem como apurar fatos que ensejem a tutela de
interesses individuais indisponíveis, e ainda, embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, cujos interesses sejam de atribuição desta
Promotoria de Justiça, a fim de dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput da CF/88) e da razoável duração dos
processos (art. 5º, LXXVIII da CF/88);
Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 52/2020 (SIMP 000039-107/2020), visando coibir a venda irregular de gás liquefeito de
petróleo (GLP), sem a devida autorização pela ANP, no município de São Miguel do Fidalgo/PI, coletando informações, documentos,
depoimentos, perícias, dentre outras provas acerca do (des)cumprimento do preceito, a fim de subsidiar a adoção de medidas pertinentes à
espécie.
Inicialmente, DETERMINO:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro
respectivo;
3) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
4) Comunique-se a instauração deste Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º, da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
6) JUNTE-SE aos presentes autos cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado no bojo do Inquérito Civil nº
52/2020 (SIMP 000039-107/2020), certificando-se as datas de término dos prazos contidas nas cláusulas.
7) Considerando a necessidade de comprovar o devido cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), REQUISITE-SE
ao interessado, Sr. José Gonçalves de Oliveira, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se o problema relacionado à venda irregular de
GLP - Gás de Cozinha no município de São Miguel do Fidalgo-PI persiste, e, em caso positivo, informar os nomes das pessoas que continuam
realizando tal prática ilegal.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 07 de fevereiro de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

6.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI21771
SIMP n. 002077.361.2021
PORTARIA Nº 070/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINERAMALHOSEREJOSILVA, Ex.ma
Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
que a notícia de fato nº 002797.361.2021 trata de suposta ausência de sítio oficial (portal da transparência) da Câmara Municipal de Vereadores
de Santana do Piauí;
que a Constituição Federal de 1988 no caput do seu artigo 37 institui o Princípio da Publicidade, in verbis:
Art.37.A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade(...)
o caput do artigo 8º da Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. (Lei de Acesso à informação), que versa:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI que determina aos órgãos e entidades públicas o dever de "promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas", sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores
(internet) para os municípios com população acima de 10.000 (dez mil)
habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira,
nos termos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei nº 12.527/2011, art. 8º, § 4º). Vale informar que o termo "em tempo real" consiste na
"disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro
contábil no respectivo sistema", nos termos do art. 2º, § 2º, II, do Decreto nº 7.185/2010.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim fiscalizar a criação de sítio oficial (portal da transparência) da Câmara Municipal de
Vereadores de Santana do Piauí, determinando o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Com cópia integral dos autos, solicite-se ao Presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Piauí que informe, no prazo de 10 (dez) dias,
se o Portal da Transparência daquela Câmara já está em funcionamento, apresentando documentos comprobatórios do alegado.
CUMPRA-SE,SERVINDOESTEDESOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃOformulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação.
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Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 08 de novembro de 2021
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
PORTARIAN°019/2020
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA,
Exa.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Notícia de Fato n. 111/2019 registrada no SIMP sob o n. 001510-361/2019 foi instaurada a partir do Ofício PGJ n. 111/2019 o qual
encaminhava os Acórdãos n° 815 e 816/2019 - Processo TC/002951, referente à prestação de contas do Município de Dom Expedito Lopes/PI,
relativo ao exercício financeiro do ano de 2016;
que os aludidos Acórdãos tratam sobre contratação de consultoria jurídica sem prévio processo licitatório, que teria resultado na despesa de R$
224, 130, 21 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e trinta reais e vinte e um centavos), constatada por falha nos indicadores e limites de recursos
provenientes do FUNDEB;
que que o art. 37, inciso XXI da CRFB dispõe que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
que, mesmo que as contratações sejam justificadas pela inexigibilidade ou dispensa de licitação, a Lei nº 8666/93 em seu art. 38 denota que o
procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa;
que a inobservância dos regramentos pertinentes ao trato e preservação de bens e serviços públicos, em tese, pode ensejar, por si só, atentado
ao princípio da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa e, por conseguinte, desrespeito público a obrigação legalmente imposta de
fazer, sem prejuízo de eventual cometimento de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92;
que referida notícia, uma vez comprovada, é grave, pelo que merece averiguação.
RESOLVE:
InstaurarINQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP e remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
realize-se pesquisa no sistema SAGRES/TCE e junte-se aos autos, as principais peças (relatório final DFAM, parecer MP de Contas, voto relator,
acórdão e título extrajudicial de ressarcimento, se for o caso) e documentos pertinentes citados nestas, constantes no Processo TC/002951/2016,
relativos aos Acórdãos n.º 815/2019 e 816/2019 - Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes/PI - ALECXO DE MOURA BELO;
encaminhe-se cópia integral dos autos ao MP de Contas da União para conhecimento e providências cabíveis, notadamente, porque recursos do
FUNDEB estariam sendo impactados em razão da contratação noticiada;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente IC, MARIA ALICE DE MEDEIROS TAVARES, servidora do MP/PI.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 28 de abril de 2020.
MICHELINE RAMALHOSEREJODASILCA
Promotora de Justiça
NF. SIMP 002564-361/2021
DECISÃO
Trata-se de cópia da Ação Ordinária de Recomposição Salarial c/c Cobrança e Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo Sr. GLÁUBER
JONNY E SILVA em face do MUNICÍPIO DE PICOS protocolizada sob o n. 0804040-54.2019.8.18.0032.
Tendo em vista o disposto na Decisão coligida em Id n. 16676028 dos autos judiciais, em que o MM. Juiz assim determinou ''Encaminhe-se cópia
integral dos autos ao Ministério Público do Estado do Piauí para, por seu integrante responsável pela fiscalização da atividade pública, querendo,
apure o cometimento de irregularidade de quaisquer natureza pelo Prefeito e/ou Procurador, pelo fato de, mesmo devidamente citado, o
município réu não apresentar defesa''.
Desta feita, a notícia extraída do Processo nº 0804040- 54.2019.8.18.0032 enviadas ao Parquet visam apreciar possível irregularidade quanto à
inércia do Município de Picos através do Prefeito Municipal e/ou PGM no que diz respeito a ausência de apresentação de defesa nos autos em
referência, mesmo tendo sido regularmente citado para isto.
Despacho inicial datado de 09.09.2021 determinando solicitação de informações ao Município de Picos-PI.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem cumprimento integral das diligências iniciais até a presente data.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3º da Resolução CNMP n° 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições". (grifo nosso)
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. (...) Art. 31. Estender
injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma
imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado." (grifo nosso)
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ocorre que, decorridos 54 (cinquenta e quatro) dias da instauração do feito, as determinações iniciais não foram cumpridas pela Secretaria
Unificada. Ora, somente por meio das diligências iniciais seria possível buscar elementos primários de convicção indiciária, o que resta
prejudicado no feito em lume.
Ademais, salutar recordar o disposto no art. 5º do Ato PGJ nº 931/2019 que institui a Secretaria Unificada no âmbito do Ministério Público de
Picos:
"Art. 5º Compete à secretaria unificada, independente de deliberação prévia de membro do Ministério Público: (...) VII - Cumprir todos os
expedientes e atos que lhe forem encaminhados em até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do feito no SIMP".
Inconteste que a atuação ministerial foi lesada pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos em razão de sua inércia, pois sem
os elementos primários solicitados, impossível, no atual momento, entender pertinente a atuação ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cumpra-se.
Picos/PI, 08 de novembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
NF SIMP 003914.361.2021
DECISÃO
Trata-se de Ofício encaminhado pelo TCE com cópia de Acórdão Nº. 288/2021 - SPL eferente à Inspeção - Câmara Municipal de São João da
Canabrava - PI, exercício financeiro de 2018.
Vieram-me os autos para abertura de procedimento visando apurar eventual ato de improbidade administrativa referente a violação dos princípios
quanto a publicação de lei fora do prazo estabelecido.
É o que cabe relatar.
Do que se vê dos autos, a intenção inicial deste Ofício foi apreciar possível prática de ato de improbidade administrativa decorrente da publicação
de lei que fixava os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de São João da Canabrava, fora do período estabelecido em lei.
Referida situação configuraria ato de improbidade administrativa especificado pelo art. 11, caput, ipsis litteris:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
No entanto, entrou em vigor na data de 25 de outubro de 2021 a Lei nº 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.
Dentre outras alterações, referida norma legal modificou as condutas consideradas como ímprobas, previstas nos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº
8429/92, as quais eram elencadas apenas de modo exemplificativo, tornando o rol de condutas taxativo.
Neste sentido, voltando ao caso concreto, temos que a conduta investigada nestes autos não é mais considerada passível de configurar ato de
improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui mais tipificação em afronta aos princípios que antes eram utilizados, vejamos sua nova
redação:
"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento
por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à
obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
...................................................................................................
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da
Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para a instauração desta Notícia de Fato, por ausência de
ato ímprobo, vez que a Nova Lei de Improbidade Administrativa aboliu a conduta de ofensa aos demais princípios, bem como não elencou
nenhuma outra conduta correspondente.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cumpra-se.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
NF. 066.2021 SIMP 001960-361/2021
DECISÃO
Trata-se do Ofício nº 959/2021 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, informando que, em cumprimento da Decisão do
Processo TC/014830/2017 estava encaminhando cópia do Acórdão nº 650/2020 referente a Inspeção Extraordinária - Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - SEDET, exercício financeiro de 2016, para conhecimento e providências deste Parquet
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É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3º da Resolução CNMP n° 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições". (grifo nosso)
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. (...) Art. 31. Estender
injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma
imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado." (grifo nosso)
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ocorre que, decorridos 120 (cento e vinte) dias da instauração do feito, as determinações iniciais não foram cumpridas pela Secretaria Unificada.
Ora, somente por meio das diligências iniciais seria possível buscar elementos primários de convicção indiciária, o que resta prejudicado no feito
em lume.
Ademais, salutar recordar o disposto no art. 5º do Ato PGJ nº 931/2019 que institui a Secretaria Unificada no âmbito do Ministério Público de
Picos:
"Art. 5º Compete à secretaria unificada, independente de deliberação prévia de membro do Ministério Público: (...) VII - Cumprir todos os
expedientes e atos que lhe forem encaminhados em até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do feito no SIMP".
Inconteste que a atuação ministerial foi lesada pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos em razão de sua inércia, pois sem
os elementos primários solicitados, impossível, no atual momento, entender pertinente a atuação ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cumpra-se.
Picos/PI, 15 de dezembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

6.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA - PI21772
Notícia de Fato nº 05/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se de demanda encaminhada, via e-mail, pela Sra. V. L. R., genitora das adolescentes M. P. R. T., nascida em 02/09/2005, S. M. R. T.,
nascida em 31/03/2007, e da criança V. V. R. S., nascida em 08/09/2013, que envolve direito fundamental à saúde.
Segundo a noticiante, o seu filho V. V. R. S. foi diagnosticado com autismo e diminuição de acuidade visual, não possuindo benefício assistencial;
a sua filha S. M. R. T. foi diagnosticada com autismo e mutismo seletivo, não possuindo benefício assistencial; e a sua filha M. P. R. T. foi
diagnosticada com diminuição de acuidade visual.
A noticiante relata que os filhos necessitam de revisão dos óculos, pois os atuais não são mais suficientes às necessidades deles, tendo sido a
última troca realizada em outubro de 2020, atrapalhando, assim, nas atividades diárias e escolares. Por esta razão, solicita que seja oferecido aos
filhos as consultas oftalmológicas pela Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI e o fornecimentos dos óculos.
Solicita, ainda, que sejam tomadas as providências para normalizar as consultas multidisciplinares, conforme recomendação médica, com o
acompanhamento de psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.
Ainda de acordo com a Sra. V., foi recomendado o acompanhamento por auxiliar de classe, fato que não acontece até o momento, por motivo de
fila sem previsão de vaga (psicólogo) e também porque o município não oferta mais os demais profissionais.
A noticiante ressalta que está desempregada, realizando apenas alguns trabalhos extras, e recebe o Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas particulares. Pontua, ainda, que tramitam no juízo desta
comarca os pedidos de benefício de prestação continuada em favor dos filhos.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
acompanhar a efetivação do tratamento de saúde das adolescentes M. P. R. T., S. M. R. T. e da criança V. V. R. S., filhos da Sra. V. L. R.
Cumpre relembrar que a saúde é um bem legalmente tutelado e essencial à dignidade da pessoa humana, portanto a busca por um tratamento
nos casos em que a saúde necessita acaba sendo o início da luta pela preservação da integridade física e moral.
O tratamento apropriado é essencial para a cura e restabelecimento da saúde, assim, observa-se que não basta o Estado proclamar o
reconhecimento de que a saúde é um bem legalmente protegido. Para além da simples declaração da norma jurídica, deve ser integralmente
respeitado e plenamente garantido ao cidadão sua eficácia, atendendo às necessidades sociais e individuais.
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 Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para adoção das providências cabíveis no sentido de promover todo o
acompanhamento necessário para o resguardo à saúde da criança V. V. R. S. e das adolescentes M. P. R. T. e S. M. R. T., com a
disponibilização de medicamentos, consultas e exames ofertados pelo SUS para o seu tratamento, bem como o transporte para promoção do
tratamento fora do domicílio, caso necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 08 de fevereiro de 2022.
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CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

6.6. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI21774
PROCESSO N. 0000687-05.2020.8.18.0032
SIMP n. 001433-361/2020
IP nº 3038/2020/3ª DRPC-PICOS
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/03, cometido por MANOEL ANTÔNIO MARINHO FILHO e FRANCISCO ERIVAN DA SILVA, ao qual também é imputada a
prática do delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).
Ao analisar os autos, consoante apregoa o art. 28-A do CP, observa-se a possibilidade de ANPP.
Conforme certidão de Id 34551887, informou-se que inexistem outras ações penais em curso em desfavor de Manoel Antônio Marinho Filho.
Por essa razão, DETERMINO:
1) Notifique-se pessoalmente o investigado MANOEL ANTÔNIO MARINHO FILHO - brasileiro, filho Lúcia Maria da Silva e Manoel Antônio
Marinho, nascido em 20/05/1982, residente e domiciliado na Av. Piauí, n. 01, Junco, Picos/PI, ou Rua Projetada, SN, Morada do Sol, Picos/PI, par
audiência de formalização de Acordo de Não Persecução Penal. Desde já, designo a data de 16 de fevereiro de 2022, às 9h, para realização
da audiência extrajudicial a fim de formalizar os termos do acordo, devendo constar na notificação expedida ao acusado que, em caso de
aceitação, deverá comparecer ao ato, enviando-lhe, ainda, o link de acesso à audiência;
2) Deverá constar, ainda, na notificação expedida aos acusados que, na audiência outrora designada, eles deverão estar acompanhados de
advogado ou Defensor Público obrigatoriamente;
3) Considerando que ambos os denunciados são assistidos pela Defensoria Pública, expeça-se ofício de intimação àquele órgão acerca da
designação da audiência extrajudicial, em atenção ao disposto nos artigos 183, §1º, e 186, §§1º e 2º do Código de Processo Civil, podendo ser
enviado por meio de petição eletrônica.
Quanto ao investigado FRANCISCO ERIVAN DA SILVA, verificou-se a existência de três ações penais em seu desfavor, consoante certidão de
ID 34551853.
Desse modo, resta impossível a propositura de ANPP ao mencionado acusado, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim sendo, DETERMINO AINDA:
1) Notifique-se pessoalmente o investigado FRANCISCO ERIVAN DA SILVA - brasileiro, filho de Raimunda Maria da Conceição e Raimundo
Gomes da Silva, nascido em 14/04/1972, portador do RG n. 3.250.035 - SSP-PI.
Tendo em vista que o mencionado investigado apresentou qualificação falsa perante a autoridade policial, notadamente sobre seu endereço,
PUBLIQUE-SE a presente decisão no DOEMP-PI, com fins de notificação.
Estabelece-se o prazo de 05 (cinco) dias para recurso.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019.
Picos/PI, 9 de fevereiro de 2022.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

6.7. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21775
EDITAL Nº 01/2022
A Excelentíssima Senhora GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, Promotora de Justiça titular da 31ª Promotoria de Justiça especializada na
defesa do Consumidor de Teresina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, caput da Portaria
31ª PJ nº 02/2022 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 9
de fevereiro de 2022, quarta-feira, às 8h, no Gabinete da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de Teresina-PI, sito a Avenida Lindolfo Monteiro,
nº 911, Mezanino - Bairro de Fátima, Teresina - PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA ANUAL, oportunidade em que serão
recebidas reclamações e sugestões a respeito da execução dos serviços da 31ª Promotoria de Justiça. Para conhecimento geral, foi expedido o
presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do Consumidor de Teresina e publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI a fim de receber ampla divulgação. Dado e passado nesta cidade de
Teresina- PI, em 08 de fevereiro de 2022.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ
Portaria nº 02/2022 - 31ª Promotoria de Justiça
Objeto: Realização de Correição Interna na 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do Consumidor, em Teresina - 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 31ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Teresina-PI, no uso das
atribuições previstas nos arts. 127, caput 1, 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 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de Teresina - PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO INTERNA ANUAL na 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de
Teresina - PI, concernente aos trabalhos desenvolvidos neste órgão de execução.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça titular da 31ª Promotoria, Dra. Gladys Gomes Martins de Sousa, e
se desenvolverão no período de 09 de fevereiro a 25 de fevereiro do ano de 2022, no horário de 8h às 15h, no Gabinete da 31ª Promotoria
de Justiça e por meio virtual, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de evitar o contágio pela Covid-19.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna Anual na referida Promotoria terá início no dia 09 de fevereiro, quarta-feira, do corrente
ano, às 8h, no Gabinete da 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de Teresina - PI, sito a Avenida Lindolfo Monteiro,
nº 911, Mezanino, Bairro de Fátima, Teresina - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna, será afixada no átrio da 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de
Teresina - PI, edital para conhecimento geral de instalação da Correição Interna Anual.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do
consumidor de Teresina - PI, colhendo relatório de atos praticados;
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II - adoção de medidas saneadoras necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todos os procedimentos extrajudiciais em tramitação na 31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de
Teresina - PI, 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 31ª Promotoria de Justiça especializada na
defesa do consumidor de Teresina - PI durante a correição.
Art. 6º. A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Gladys Gomes Martins de Sousa, que será assessorada pelos
servidores Antônio Ítalo Ribeiro Lima e Paloma Kariene Lemos Piauilino, bem como contará com o auxílio dos estagiários Luara da Fonseca
Barros e Douglas Damasceno Soares.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, será enviada para a Corregedoria-Geral do Ministério Público cópias devidamente
preenchidas do relatório conclusivo e dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 20 de janeiro de
2017.
Art. 9º. Determinar a expedição de ofício dirigido para o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, ao Exmo. Sr.
Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da
31ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor de Teresina - PI.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Registre-se.
Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ
FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO, SUGESTÃO OU CRÍTICA
TIPO: Reclamação ( ) Sugestão ( ) Crítica ( )
ASSUNTO:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DESCRIÇÃO:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO (opcional):
Nome: ________________________________________________________________________
CPF: _______________________ RG:______________________ Órgão expedidor:________
E
n
d
e
r
e
ç
o
:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Teresina-PI,___ de ___________ de 2022.

6.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA - PI21776
PORTARIA Nº 007/2022
(Procedimento Administrativo nº 005/2022)
Finalidade: Acompanhar a eleição do Conselho Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia-PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 064/2021 (SIMP 000413-197/2021), visando acompanhar
a eleição do Conselho Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia-PI e possíveis irregularidades que poderiam ocorrer;
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO que é diretriz do Conselho de Saúde é órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde - SUS em cada
esfera de Governo, integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90. O processo bem-sucedido de descentralização tem
determinado a ampliação dos conselhos de saúde que ora se estabelecem também em Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos
Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos Distritais Sanitários Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera
correspondente. O Conselho de Saúde consubstancia a participação da sociedade organizada na administração da Saúde, como Subsistema da
Seguridade Social, propiciando seu controle social.
CONSIDERANDO que é diretriz do Conselho de Saúde a criação dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei municipal, estadual ou federal,
com base na Lei nº 8.142/90.
CONSIDERANDO que é diretriz participação da sociedade organizada, garantida na Legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância
privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive
nos seus aspectos econômicos e financeiros. A Legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos
demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de Usuários, de Trabalhadores de Saúde, do
Governo e de Prestadores de Serviços de Saúde, sendo o seu Presidente eleito entre os membros do Conselho, em Reunião Plenária.
RESOLVE:
Convertera Notícia de Fato nº 064/2021 (SIMP 000413-197/2021) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022.
Nomeio para secretariar o procedimento as servidoras Bianca Linhares Santos, Letícia Aguiar Fernandes, Natália de Brito Nascimento e Suzana
Brito Cuglovici.
DETERMINO desde logo:
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O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Considerando a ausência de resposta por parte do município de Cajueiro da Praia, reitere-se expediente de ID nº 4182035.
Expedientes necessários.
Luís Correia, 07 de fevereiro de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 004/2022
(Procedimento Administrativo nº 003/2022)
Finalidade: Menor em situação de risco - Converter NF 030/2021 em Procedimento Administrativo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 030/2021 (SIMP 000175-197/2021), visando acompanhar
a situação de vulnerabilidade na qual o menor está inserido.
CONSIDERANDO que o foi expedido ofício a Delegacia, encaminhando requisição de inquérito, mas o expediente não foi respondido pela
Autoridade oficiada.
CONSIDERANDO queo CRAS de Cajueiro da Praia acostou relatório social relatando que atualmente a criança convive com a mãe, que ele a
respeita e sempre tem atitudes afetivas com ela. A mãe tenta atender as necessidades da criança, todavia, é muito cedo para concluir que André
esteja seguro, deste modo a família foi colocada em acompanhamento PAIF e receberá visitas periódicas.
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento para buscar uma solução para garantir que o menor não seja mais expostos
a situação de vulnerabilidade e a ele seja garantido convívio social adequado.
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
RESOLVE:
Convertera Notícia de Fato nº 030/2021 (SIMP 000175-197/2021) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022.
Nomeio para secretariar o procedimento as servidoras Bianca Linhares Santos, Letícia Aguiar Fernandes, Mariane Katrine Gomes de Araujo
Barreto e Natália Brito do Nascimento.
DETERMINO desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos.
Após 2 (dois) meses, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
Luís Correia, 02 de fevereiro de 2022
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça

6.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES -PI 21777
Portaria nº 40/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000026-237/2021emProcedimentoAdministrativonº11/2021-SIMP000026-237/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000026-237/2021para fins de acompanhar possível situação de violência contra mulher,
em face do Sr. ALFREDO DA SILVA, na localidade Vaca Brava - Zona Rural da cidade de Campinas do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
trabalhos;
deliberações.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os IV - Renove-se o Ofício776/2021/SEPJSM.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça
Portaria nº 40/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000026-237/2021emProcedimentoAdministrativonº11/2021-SIMP000026-237/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000026-237/2021para fins de acompanhar possível situação de violência contra mulher,
em face do Sr. ALFREDO DA SILVA, na localidade Vaca Brava - Zona Rural da cidade de Campinas do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
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trabalhos;
deliberações.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os IV - Renove-se o Ofício776/2021/SEPJSM.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
Simplício Mendes, 17 de agosto de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça
Portaria nº 42/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000252-237/2021emInquéritoCivilPúbliconº31/2021
- SIMP 000252-237/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000252-237/2021 para apurar irregularidades na licitação tipo PREGÃO PRESENCIAL
Nº017/2021, realizado pelo Município de Bela Vista do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTERa presente NOTÍCIADEFATOem INQUÉRITOCIVILPÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
trabalhos.
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
- Com cópia digital integral dos autos, solicite-se apoio ao CACOP no sentido de
verificar a regularidade do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, realizado pelo Município de Bela Vista do Piauí.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 19 de agosto de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça

6.10. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21778
PORTARIA N. 05/2022
A 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio do Promotor de Justiça em exercício, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação da notícia de fato SIMP Nº 000047-033/2021 nesta Promotoria de Justiça, cujo objeto é apurar possível ausência
de concurso público destinado à contratação de professores para rede pública municipal de educação; suposta remoção de gratificação de
regência no percentual de 10% dos professores municipais; falta de pagamento de férias, motivada por suposta perseguição política aos
professores municipais;
CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação da presente notícia de fato no SIMP, bem como de dar continuidade à realização das
diligências deste feito, reenvio de eventual(ais) ofício(s) e exame da documentação acostada aos autos;
CONSIDERANDO que o art. 7º da Resolução CNMP n. 174/2017 estabelece que, na tramitação da Notícia de Fato, o membro do Ministério
Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, que norteiam a atuação da Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 129, III, da CF, arts. 5º, I, 8º, § 1º, e 21
da Lei n. 7.347/1985 e arts. 81 e segs. do CDC);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse das informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/1985, que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos a seu cargo, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil (art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP n.
23/2007);
CONSIDERANDO a necessidade de apuração preliminar à instauração de inquérito civil dos fatos em tela, os quais podem configurar ato de
improbidade administrativa.
RESOLVE:
INSTAURAR procedimento preparatório de inquérito civil visando à apuração de possível ausência de concurso público destinado à contratação
de professores para rede pública municipal de educação; suposta remoção de gratificação de regência no percentual de 10% dos professores
municipais; falta de pagamento de férias, motivada por suposta perseguição política aos professores municipais;;
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, observando-se o devido registro no SIMP e no livro próprio;
2.2. Envio da portaria ao setor de publicações da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida
publicação;
2.3. Comunicação ao CACOP da abertura deste procedimento;
2.4. Reenvio do ofício ministerial retro ao Prefeito do Município de Nazária, tendo em vista a ausência de resposta aos ofícios ministeriais
expedidos neste feito.
Designo como secretários do procedimento preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 08 de fevereiro de 2022.
Edilsom Farias
Promotor de Justiça

6.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI21780
SIMP: 002274-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar da Parnaíba/PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
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ASSUNTO: Infração penal ou administrativa
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, no dia 08 de julho de 2021, através do Ofício nº 247/CT/2021, proveniente do Conselho Tutelar
de Parnaíba (PI), a informação de possível infração administrativa contra os direitos da criança e do adolescente contra a menor A. M. S. L. (DN:
05/09/2004), filha de Ernando de Oliveira Leocádio e Maria Vera Lúcia dos Santos Sales, residente e domiciliada na Rua Continental, nº 286,
Bairro Rodoviária, nesta cidade.
No dia 06/12/2021, às 09h00min, ocorreu reunião extrajudicial com a menor A. M. S. L. e G. S. S., seu companheiro, através da plataforma
Microsoft Teams, com a participação deste representante ministerial, bem como da representante do Conselho Tutelar, pelo link:
https://mppimpbr-my.share- point.com/:v:/g/personal/ruszel_mppi_mp_br/EWMiwwkRGztCtb7dOU3UaK4BnUmI- Em4bzKhjckS3JXnBFw, ocasião
onde foi entregue toda a documentação da menor para a mesma.
É o relatório, passo a decidir.
Verificando que a menor em evidência não se encontra em situaçãode vulnerabilidade ou de risco, DETERMINO o arquivamento da
presente NotíciadeFato, combase noart. 4º,incisoI,daResolução nº174/2017doCNMP.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público para atuar.
Comunique-seàOuvidoriadoMPPIeaoConselhoTutelardapresentedecisão.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome da menor.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 06 de dezembro de 2021.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

6.12. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI21781
ATENDIMENTO AO PÚBLICO SIMP Nº 002224-369/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de SIMP registrado como atendimento ao público que traz em seu bojo ofício nº 01/21 da OAB-PI, encaminhados pela 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba, acerca de reunião que tratou especificamente sobre a viabilidade de doação de recursos para a Delegacia Regional de
Policial Civil de Parnaíba (PI), através de Termos de Ajuste de Conduta.
O expediente fora encaminhado à 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba- PI, pelo critério de atribuição específica, em razão do disposto no artigo
41, inciso IV, alíneas "a" e "c", da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018.
Não há no bojo deste procedimento informações detalhadas da reunião supramencionada, havendo a necessidade de complementação.
Como diligências iniciais, o Ministério Público requereu que se oficiasse a Ordem dos advogados do Brasil, através da representante da
Comissão de Segurança Pública e Direito Penal, para que fizesse a juntada do teor da reunião realizada no dia 28 de junho de 2021, a fim de que
complementasse este procedimento. Não houve resposta de complementação.
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução Nº. 174/2017, do
Conselho Na- cional do Ministério Público, verbis:
Art.4ºA Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação al- terada 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, eonoticiantenão
atenderàintimaçãoparacomplementá-la.(Redação altera- da pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o noticiante não atendeu à intimação para
complementá-la.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
notifique-se a noticiante para que tome ciência desta promoção de arquivamento, podendo interpor recurso no prazo de 10 (dez dias);
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
oficie-se a Ordem dos advogados do Brasil, através da representan- te da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal informando da presente decisão de arquivamento;
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via ofício.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba (PI), 07 de outubro de 2021.
(Assinado digitalmente) RÔMULO PAULO CORDÃO
Promotor de Justiça

6.13. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21782
PORTARIA Nº 01/2022/35ªPJ
CORREIÇÃO INTERNA ANUAL
ATO CONJUNTO PGJ/CGMP Nº 01/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infrafirmado, promotor de justiça em exercício da 35ª Promotoria de
Justiça - Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Púbico e da Probidade Administrativa, Comarca de Teresina-PI, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do ATO CONJUNTO PGJ/CGMP nº 01/2017, de 13 de janeiro de 2017,
R E S O L V E:
Instaurar CORREIÇÃO INTERNA ANUAL no âmbito desta 35ª PJ, dando-se ciência a todos os interessados, através de publicação desta
portaria no DOMP e afixando-a no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa;
Realizar a correição, de modo virtual, entre os dias 08 de fevereiroa 28 de fevereiro de 2022;
Designar os assessores de promotoria Lais Ferraz Reis Barroso (matrícula nº 15488) e Levi Coelho da Costa (matrícula nº 15765) para
secretariarem e auxiliarem nos trabalhos;
Determinar o preenchimento dos anexos correspondentes previstos no ATO CONJUNTO PGJ/CGMP nº 01/2017, de 13 de janeiro de
2017.
Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.
(Assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício

6.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI21783
Página 26

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1035 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

DESPACHO - ARQUIVAMENTO
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº ° 002285-369/2020
Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar a reclamação dando conta que: "venho por meio deste relatar o que vem
ocorrendo na agência Crefisa nesta cidade de Parnaíba-PI. Conforme o informado pelo INSS está financeira ganhou a licitação para pagamentos
de benefícios do mesmo. Ao chegar na agência verificamos na porta o aviso de demora para atendimento de 45 minutos, contudo a senha foi
emitida as 11 horas da manhã e só recebeu atendimento às 15:55 horas.
Procedimento autuado em 31.08.2020.
Despacho inaugural (Id 2908324), determinando que seja oficiado a Vigilância Sanitária de Parnaíba, para que proceda fiscalização no
local e verifica que o cumprimento das normas de prevenção ao COVID-19; que seja oficiado o PROCON Municipal para que realize fiscalização
no local e verifique
o cumprimento do tempo de espera na fila, conforme Lei Municipal nº 1.941/03 e que seja oficiado a CREFISA solicitando esclarecimento e
providências para a
resolução do problema relatado pela consumidora.
Em resposta ao expediente acima, o PROCON MUNICIAL apresentou o Ofício nº. 010/2021, informando as providências que adotou.
A CREFISA apresentou Contestação (Id Num. 3500435) argumentando sobre a inexistência de qualquer irregularidade praticada, visto que por
conta da Pandemia do Vírus da COVID-19, vem adotando todos os protocolos expedidos pela Vigilância Sanitária do Estado, requerendo, ao
final, o arquivamento dos presentes autos.
Foi expedido o ofício nº 838/2021, endereçado a reclamante, para que, se manifeste sobre a contestação da Crefisa (Id Num. 3500435), bem
como solicitando que informe se os problemas ainda persistem. Contudo, apesar de devidamente notificada, não apresentou manifestação.
A vigilância Sanitária procedeu fiscalização na empresa supra, conforme solicitado nos autos e anexando Parecer Técnico (Id Num. 3577666).
É o sucinto relatório. Passe-se a opinar.
Trata-se de procedimento extrajudicial com a finalidade de apurar a reclamação da consumidora, onde afirma que a Empresa CREFISA não vem
cumprindo os termos da Lei Municipal nº 1.941/03, o qual preconiza que as empresas públicas e privadas devem atender a população em tempo
razoável, senão vejamos:
Art. 1ºFicam obrigadas as empresas públicas e privadas, repartições, hospitais públicos e privados, ambulatórios, bem como cartórios,
agências bancárias, concessionárias e permissonárias de serviço público de Parnaíba, empresas de transporte terrestre municipal e
intermunicipais que atuam em todo território de Parnaíba, eventos culturais e esportivos, shows artísticos, cinemas e teatros a atender
em tempo razoável e oferecer à sua clientela as condições adequadas de atendimento.
Art. 3ºTratando-se de agências bancárias, o tempo razoável de atendimentos era de:
I - até 30 (trinta) minutos em dias normais;
II - até 45 (quarenta e cinco) minutos nos dias de pagamento do pessoal, dia de vencimento de contas de concessionárias, de tributos, e em
véspera ou após feriados prolongados.
Parágrafo Único - O tempo máximo de atendimento a que se refere este artigo somente poderá ser exigido se não houver interrupção no
fornecimento de serviços de telefonia, energia elétrica, ou transmissão de dados.
Pois bem. Partindo dessas premissas, ao tomar conhecimento dos fatos em evidência, este órgão ministerial expediu ofícios ao PROCON;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A CREFISA, no intuito que os órgãos públicos realizassem fiscalização na empresa requerida e constatasse os ilícitos
noticiados pela reclamante e que a empresa se manifestasse sobre os fatos e apresentasse uma solução impasse.
Inicialmente, foi expedido ofício ao PROCON MUNCIPAL com a finalidade de realizar fiscalização no local e verificar o cumprimento das normas
de prevenção e combate ao COVID-19. Expediente esse que foi devidamente acatado pela autoridade sanitária municipal que realizou
fiscalização e anexou Parecer Técnico Conclusivo informando as seguintes diligências:
1- Encaminhamos um Auto de Notificação/Abertura de Investigação
Preliminar ao estabelecimento acima, para que apresentassem esclarecimentos e as
providências adotadas acerca das medidas preventivas de combate ao COVID-19.
2- Encaminhamos também, ofício a Vigilância Sanitária de Parnaíba,
para proceda a necessária fiscalização no local e verifique o cumprimento das normas
de prevenção ao COVID-1 e envie relatório a este órgão de proteção;
3 - Nessa mesma linha solicitamos, que nos envie a cópia da senha
protocolada com o horário da prestação de serviço, para que dentre os próximos dias, possamos de forma específica realizar
fiscalização no estabelecimento citado, com
o fito de apurar o descumprimento da Lei Municipal nº. 1.941/2003, que dispõe sobre o
tempo razoável para os atendimentos aos consumidores.
4 - Importante ressalta que no último dia 25/03/2021 participamos de
uma audiência virtual realizada pelo Coordenador Geral PROCON/MP-PI, Dr.Nivaldo Ribeiro, onde teve como pauta o cumprimento das
medidas sanitárias preventivas
referentes às agências bancárias situadas no Estado do Piauí, assim como foi abordadotema da fila de espera, a orientação foi que
fizéssemos reuniões com as Agências locais,
assim como outras Instituições financeiras no intuito de cobrar o cadastro no
PROPIAUÍ, visto que o protocolo é claro ao dispor que é dever do fornecedor o
controle das filas dentro e fora do estabelecimento.
Por outro lado, a Vigilância Sanitária realizou também fiscalização no local e verificou alguns descumprimentos das normas de enfrentamento ao
covid e estabeleceu o prazo de 24 horas para adequação de todas as medidas de enfrentamento ao vírus, lavrando termo de notificação nº 1021.
Após esses levantamentos foi realizado nova vistoria no local e constatou-se as devidas adequações as normas sanitárias, anexando imagens
dos funcionários com máscara; a disponibilização de álcool em gel para os clientes; distanciamento entre as cadeiras e demais normas sanitárias.
No tocante, a fila de espera o PROCON verificou que agora a empresa está cumprindo as normas estabelecidas pela Lei Municipal Nº 1.941/03,
no qual estabelece o tempo de espera nas filas bancárias desse município, bem como o cumprimento da Lei Federal Nº 10.048/2000, que
assegura o atendimento preferencial a idosos; gestantes; deficientes físicos e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
Além disso, a empresa apresentou contestação, informando que não vem medindo esforços para a cada dia, aprimorar os serviços prestados em
seus estabelecimentos e além disso não se verificou mais reclamações por atraso no atendimento da população em geral, visto suas adequações
as normas sanitárias e consumeristas.
Pontua-se também que foram expedidos vários ofícios para que a reclamante se manifestasse nos autos, no intuito de saber se os problemas
relatados na inicial ainda persistem, contudo, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta aos pleitos ministeriais em apuração.
À vista do exposto, determino o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, em razão do fato narrado já se encontrar solucionado, com fundamento
no artigo 4ª, inciso I, da Resolução Nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais argumentos supracitados nesta decisão.
Notifique-se as partes interessadas do arquivamento desta demanda, nos termos do parágrafo 1º da resolução retromencionada.
A Secretaria Regional para proceder as atualizações necessárias no SIMP.
Informa-se ao CSMP, via memorando, por e-mail, do arquivamento desta demanda.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
É o parecer.
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Parnaíba-PI, 08 de fevereiro de 2022.
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

6.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI21784
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2022
(Ref.: PA SIMP nº 00044-164/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA, por intermédio de sua representante signatária,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 127, caput, e art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 201, inc. VIII, da Lei
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e na Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, conforme estabelece o artigo 201, incisos V, VI e VIII da Lei n.º 8069/90, zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis
para a proteção dos interesses individuais, coletivos ou difusos relativos à infância e à juventude;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido, na forma da lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, a seus direitos
fundamentais (artigo 227, caput da Constituição da República de 1988 e dos artigos 4°, 5°, 13, 130 e 245, todos da Lei 8.069/90);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça esta proteção, dispondo que nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (artigo 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (artigo 17, do Estatuto da
Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (artigo 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO ainda que o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de
atendimento a municipalização do atendimento e a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho
Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e
de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se
tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta
Lei. (Art. 88, I e VI);
CONSIDERANDO que o Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de
informação sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), criado
em 1997, no contexto da Política de Direitos Humanos e gerido, a partir 2003, pela Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o referido sistema objetiva agregar novas funcionalidades, corrigindo os problemas identificados pelo usuário e
readequando as novas tecnologias, a Secretaria de Direitos Humanos/SDH, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente construiu a Versão Web Nacional dos Sistemas de Informação para a Infância e Adolescência - Conselho Tutelar como
um Banco único e nacional, com facilidade da ferramenta via web, de interface convidativa e registro on-line instantâneo, permitindo usuários e
instituições em rede;
CONSIDERANDO que a implementação do Sipia/CT consiste na concretização de ações que assegurem recursos para infraestrutura física,
material (permanente e consumo) e tecnológica de forma a garantir o seu funcionamento, conforme Resolução nº 178, de 15 de setembro de
2016 do CONANDA;
CONSIDERANDO que o Sipia/CT é uma ferramenta utilizada pelos conselhos de direitos e tutelares do Brasil que permite aos mesmos
acompanhar, avaliar e planejar suas ações em prol da melhoria no atendimento e na garantia dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que o Sipia/CT permite aos conselhos tutelares fazerem os registros de denúncia, identificar o direito violado e o violador e,
em sendo comprovada a sua veracidade, encaminhar providências para que sejam tomadas as medidas cabíveis no sentido de garantir a
proteção da criança e do adolescente com direitos violados e a restituição dos seus direitos;
CONSIDERANDO que o Sipia/CT produz relatórios estatísticos, que poderão subsidiar o processo de deliberação de políticas públicas para a
infância e a adolescência e, desta forma, subsidia a atuação dos conselhos de direito e tutelares a desenvolverem de maneira mais efetiva e
eficiente as suas atribuições, em especial, "assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente" (art. 136, IX - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO a resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016, do CONANDA, a qual estabelece parâmetros e recomendações para
implantação, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para infância e Adolescência;
CONSIDERANDO que o art. 4º da referida Resolução estabelece que a implementação consiste na concretização de ações que assegurem a
contínua utilização do SIPIA Conselho Tutelar, correspondendo, inclusive, à constituição das equipes de suporte aos usuários do sistema,
programação dos treinamentos, personalização de material instrucional, definição de fluxos de processo de trabalho e registro de todos os
atendimentos dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA, a qual estabelece, em seu art. 23, que cabe ao Poder
Executivo Municipal ou do Distrito Federal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para sistematização de informações relativas às
demandas e deficiências na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informação para a
Infância e Adolescência - SIPIA, ou sistema equivalente;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 05 de 20 de maio de 2020, do CONANDA, que recomenda aos Gestores, aos Conselhos de Direitos e
aos Conselhos Tutelares, em seu âmbito de competência, ações para a implementação de melhorias e aprimoramento da utilização do Sistema
de Informação para Infância e Adolescência (Sipia/CT) como importante instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das ações e
políticas públicas em prol da garantia dos direitos da criança e do adolescente;
RESOLVE RECOMENDAR, em cumprimento às disposições de ordem constitucional e legal acima referidas e outras com elas convergentes, ao
EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE BATALHA-PI, Sr. José Luiz Alves Machado, o que se segue abaixo:
1. Que seja assegurada a inclusão do SIPIA na política de atendimento e no plano de ação do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes;
2. Que sejam assegurados recursos para a instalação de infraestrutura física e tecnológica, materiais permanentes e de consumo, assim como a
manutenção de tais estruturas e equipamentos, de forma a garantir o funcionamento do Sipia/CT, conforme os parâmetros e as recomendações
da Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016 do Conanda;
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3. Que seja assegurada dotação orçamentária para a implantação e a manutenção do Sipia/CT, promovendo a capacitação continuada junto às
coordenações técnicas estaduais;
4. Que o órgão executor do Sipia/CT tenha dotação orçamentária para a manutenção e o desenvolvimento das coordenações técnicas;
5. Que o município inclua o Sipia/CT em sua dotação orçamentária, tanto para a sua implantação, como também para o seu monitoramento,
suprimento e capacitação continuada dos conselheiros;
6. Que o município designe um servidor público para ser a referência do SIPIA no município, tendo como função permanente a implantação, o
monitoramento e a formação continuada;
7. Que se disponibilize recurso para que os conselheiros tutelares façam as oficinas para a utilização do Sistema (transporte, alimentação e
hospedagem, quando necessário);
8. Que sejam assegurados aos conselhos de direitos e tutelar a adequada capacitação que venha sensibilizar, conscientizar e instrumentalizar os
recursos humanos destes conselhos para o uso e a manutenção do Sipia/CT;
9. Que os relatórios do Sipia/CT sejam utilizados como instrumentos de acompanhamento, controle, avaliação e planejamento das ações em prol
da garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006 e da
Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016, ambas do CONANDA.
O não cumprimento desta Recomendação, dentro dos prazos estipulados, implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis à espécie.
Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Batalha, preferencialmente pelo e-mail pj_batalha@mppi.mp.br o
posicionamento a ser adotado frente a seu conteúdo.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Prefeito Municipal, para ciência e adoção das providências necessárias;
02. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para ciência e adoção das providências necessárias;
03. Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, para ciência e divulgação entre as autoridades que o integram;
04. Secretaria-Geral do Ministério Público do Piauí, por meio eletrônico, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
05. Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, para conhecimento.
Cumpra-se.
Batalha-PI, 31 de janeiro de 2022.
(Assinado digitalmente)
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022
SIMP nº 00044-164/2022
Objeto: acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a Implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA no
Município de Batalha.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de sua representante signatária, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinados com os artigos 1º, inciso IV,
e 8º, § 1º, ambos da Lei Federal nº 7.347, de 14 de julho de 1985, e com os artigos 36, inciso IV, alínea b, 37, inciso I, e 52, inciso VI, todos da
Lei Complementar do Estado do Piauí nº 12, de 18 de dezembro de 1993, Art. 201, inciso VII da Lei 8.069/1990, Resolução N° 23/2007 Conselho
Nacional do Ministério Público, Resolução N° 001/2008- Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, segundo determina o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui "dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer em seu art. 4º, que "é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", nos
termos do artigo constitucional acima citado, estabelece, também, no parágrafo único, que "a garantia de prioridade compreende: a) primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO ainda o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de atendimento
a municipalização do atendimento e a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de
adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal
solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
(Art. 88, I e VI);
CONSIDERANDO que o Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de
informação sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), criado
em 1997, no contexto da Política de Direitos Humanos e gerido, a partir 2003, pela Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o referido sistema objetiva agregar novas funcionalidades, corrigindo os problemas identificados pelo usuário e
readequando as novas tecnologias, a Secretaria de Direitos Humanos/SDH, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente construiu a Versão Web Nacional dos Sistemas de Informação para a Infância e Adolescência - Conselho Tutelar como
um Banco único e nacional, com facilidade da ferramenta via web, de interface convidativa e registro online instantâneo, permitindo usuários e
instituições em rede;
CONSIDERANDO a resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016, do CONANDA, a qual estabelece parâmetros e recomendações para
implantação, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para infância e Adolescência;
CONSIDERANDO que o art. 4º da referida Resolução estabelece que a implementação consiste na concretização de ações que assegurem a
contínua utilização do SIPIA Conselho Tutelar, correspondendo, inclusive, à constituição das equipes de suporte aos usuários do sistema,
programação dos treinamentos, personalização de material instrucional, definição de fluxos de processo de trabalho e registro de todos os
atendimentos dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA, a qual estabelece, em seu art. 23, que cabe ao Poder
Executivo Municipal ou do Distrito Federal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para sistematização de informações relativas às
demandas e deficiências na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informação para a
Infância e Adolescência - SIPIA, ou sistema equivalente;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 05 de 20 de maio de 2020, do CONANDA, que recomenda aos Gestores, aos Conselhos de Direitos e
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aos Conselhos Tutelares, em seu âmbito de competência, ações para a implementação de melhorias e aprimoramento da utilização do Sistema
de Informação para Infância e Adolescência (Sipia/CT) como importante instrumento de acompanhamento, controle e avaliação das ações e
políticas públicas em prol da garantia dos direitos da criança e do adolescente;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, no âmbito da Promotoria de Justiça de Batalha, visando acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, a Implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA no Município de Batalha-PI, determinando para tanto:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail: diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude/MPPI;
d) Seja recomendado ao Município de Batalha:
1. Que seja assegurada a inclusão do SIPIA na política de atendimento e no plano de ação do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes;
2. Que sejam assegurados recursos para a instalação de infraestrutura física e tecnológica, materiais permanentes e de consumo, assim como a
manutenção de tais estruturas e equipamentos, de forma a garantir o funcionamento do Sípia/CT, conforme os parâmetros e as recomendações
da Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016 do Conanda;
3. Que seja assegurada dotação orçamentária para a implantação e a manutenção do Sipia/CT, promovendo a capacitação continuada junto às
coordenações técnicas estaduais;
4. Que o órgão executor do Sipia/CT tenha dotação orçamentária para a manutenção e o desenvolvimento das coordenações técnicas;
5. Que o município inclua o Sipia/CT em sua dotação orçamentária, tanto para a sua implantação, como também para o seu monitoramento,
suprimento e capacitação continuada dos conselheiros;
6. Que o município designe um servidor público para ser a referência do SIPIA no município, tendo como função permanente a implantação, o
monitoramento e a formação continuada;
7. Que se disponibilize recurso para que os conselheiros tutelares façam as oficinas para a utilização do Sistema (transporte, alimentação e
hospedagem, quando necessário);
8. Que sejam assegurados aos conselhos de direitos e tutelares a adequada capacitação que venha sensibilizar, conscientizar e instrumentalizar
os recursos humanos destes conselhos para o uso e a manutenção do Sipia/CT;
9. Que os relatórios do Sipia/CT sejam utilizados como instrumentos de acompanhamento, controle, avaliação e planejamento das ações em prol
da garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006 e da
Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016, ambas do CONANDA.
Publique-se. Cumpra-se.
Batalha-PI, 31 de janeiro de 2022.
(Assinado digitalmente)
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins
Promotora de Justiça

6.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI21785
PORTARIA GPJSP nº 02/2022
Converte a Notícia de Fato nº 25/2021, SIMP nº 000706-255/2021, em Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2022. Assunto: acompanhar
requisições ministeriais de instauração de IP pela Polícia Civil para apuração de suposta prática de contravenção penal do art. 51, da Lei das
Contravenções Penais, combinado com o art. 81, VI, do ECA, dentre outros, supostamente praticados por Genival e Isaque, residentes em São
Pedro do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, tendo em vista a NOTÍCIA
DE FATO nº 25/2021, SIMP nº 000706-255/2021, informada pelo Conselho Tutelar de São Pedro do Piauí, dando conta da prática de
contravenção penal do art. 51 da Lei das Contravenções Penais, combinado com o art. 81, VI, do ECA, supostamente praticados por Genival e
Isaque, residentes em São Pedro do Piauí;
CONSIDERANDO a assoberbada rotina de trabalho desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, haja vista a mesma compreender 04
(quatro) municípios (São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres);
CONSIDERANDO o contexto da pandemia;
CONSIDERANDO que, em razão destes fatos, não foi possível concluir esta Notícia de Fato n.º 25/2021, no prazo adequado, ensejo que devam
ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Resolução CNMP Nº 174/2007 determina que "a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias";
CONSIDERANDO que o referido procedimento tramita há mais de 120 (cento e vinte) dias;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 181/2007, que trata sobre a instauração de procedimento investigatório criminal, determina em seu
art. 1º que "o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais
de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal";
CONSIDERANDO a resposta ao Ofício PJSP nº 595/2021, que requisitou instauração de IP para apuração de suposto crime tipificado no art.
244-B do ECA, bem como da suposta contravenção penal do art. 51 do Decreto Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), encaminhada
pela Delegada de Polícia Civil de Água Branca, Dra. Amanda Lima Bezerra, informando "que o presente e-mail será redirecionado a DPC Eliane
Sanches Morgado responsável pela apuração de crimes que envolvem vítimas menores (crianças e adolescentes e mulheres), conforme Portaria
do Exmo. Sr. Delegado Geral que segue em anexo", juntada no movimento de ID: 34613721;
RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO nº 25/2021 EM PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nº 01/2022, nos termos da
Resolução CNMP nº 181/2007, a fim de acompanhar requisições ministeriais de instauração de IP pela Polícia Civil para apuração de suposta
prática de contravenção penal do art. 51, da Lei das Contravenções Penais, combinado com o art. 81, VI, do ECA, dentre outros, supostamente
praticados por Genival e Isaque, residentes em São Pedro do Piauí. Além disso, DETERMINA:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições contidas na Resolução CNMP nº 181/2007, fazendo constar
como representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e como representado: A apurar; a área CRIMINAL; a classe
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC-MP); o assunto: 12351 - Loteria não autorizada ( DL 3688/1941 - 51 ) -> Contravenções
Penais; 9968 - Abuso Sexual => Seção Cível.
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM);
4. Seja reiterada a requisição contida no Ofício PJSP nº 595/2021, requisitando se à Delegada de Polícia Civil Amanda Lima Bezerra a
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instauração de IP para apuração da su posta contravenção penal do art. 51 do Decreto Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais);
5. Seja reiterada a requisição contida no Ofício PJSP nº 595/2021, requisitando se à Delegada de Polícia Civil Eliane Sanches Morgado a
instauração de IP para apuração dos demais ilícitos penais;
6. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente PIC, assim que ocorrer, certificando a data;
7. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 09 de fevereiro de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

6.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI21789
PA Nº 20/2020.000397-081/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicas, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO o art. 3º, da Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, de
ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração
de normas";
CONSIDERANDO que as alterações climáticas em função do aquecimento global têm dificultado as possibilidades de previsão de desastres
naturais, e ao mesmo tempo aumentado sua ocorrência;
CONSIDERANDO que "os desastres representam um motivo de crescente preocupação mundial, pois a vulnerabilidade exacerbada pela
evolução da urbanização sem planejamento; o subdesenvolvimento; a degradação do meio ambiente; as mudanças climáticas; a concorrência
pelos recursos escassos; e o impacto de epidemias pressagiam um futuro de ameaça crescente para a economia mundial, a população do
planeta e para o desenvolvimento sustentável"1;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, compete aos Municípios, promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
CONSIDERANDO a necessidade de orientação e preparação dos munícipes para situações de vulnerabilidade a desastres naturais;
CONSIDERANDO que a ausência de um sistema municipal de defesa civil legalmente instituído e estruturado expõe as comunidades locais a
riscos, uma vez que ficam desprovidas de ações públicas de prevenção, mitigação e preparação a ameaças naturais;
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de
sistema de informações e monitoramento de desastres;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º dessa lei, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas
necessárias à redução dos riscos de desastre;
CONSIDERANDO que "a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da
situação de risco" (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/2012);
CONSIDERANDO que compete aos municípios, entre outras atribuições, identificar, mapear e promover a fiscalização de áreas de risco (art. 8º
da Lei nº 12.608/2012);
CONSIDERANDO que, como se percebe, a atividade de defesa civil, por se tratar de questão de segurança pública em situações de desastres, é
um serviço público essencial à coletividade, fato que enseja a supervisão direta do Ministério Público;
CONSIDERANDO que as escolas não sejam usadas como a primeira opção para alojamento de desabrigados em tais circunstâncias;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.742/93;
CONSIDERANDO que, ainda como decorrência das enchentes, acúmulo desordenado e indevido de águas pluviais e dos consequentes
desabrigamentos de pessoas econômica e socialmente vulnerabilizadas, impõe-se que os Municípios organizem sua rede de assistência social,
com o intuito de adotar todas as medidas imprescindíveis ao acolhimento e amparo integral às famílias atingidas pelos efeitos das chuvas, em
face do princípio da dignidade da pessoa humana;
RESOLVE:
RECOMENDAR, o Prefeito Municipal de Bom Jesus/PI, Sr. Nestor Renato Pinheiro Elvas e o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Bom
Jesus/PI, Sr. Adalberto Carvalho Trindade, a implantação das ações (e órgãos) da Defesa Civil no município de Bom Jesus/PI, com o fito de
adotar as medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso de desastres naturais nesta urbe, tendo em vista a possível ocorrência de
danos à vida e à integridade física dos munícipes, resultantes da omissão ou retardamento na prática de atos de ofício, que adote, as seguintes
providências:
a) promover a criação de equipes de Defesa Civil e Assistência Social, com o fito de acolher e atender eventuais desabrigados;
b) mapeamento das áreas urbanas e rurais sujeitas a risco de desastres e construção de edificações em áreas de risco ou com risco de
desabamento, remetendo-se cópias dos documentos comprobatórios das respectivas diligências (art. 3-A, §2°, I, da Lei 12.340/10);
c) implementação de plano de contingência visando a execução de medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso de possível
desastres na zona urbana e rural de Bom Jesus/PI (art. 3-A, §2°, II, da Lei 12.340/10);
d) promova a fiscalização das áreas de risco de desastre e vede novas ocupações nessas áreas;
e) verificando a necessidade, declare situação de emergência e estado de calamidade pública;
f) vistorie edificações e áreas de risco e promova, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto
risco ou das edificações vulneráveis;
g) promover a limpeza de canais, galerias e bueiros, além do desassoreamento de rios e riachos, sobretudo em áreas urbanas, com fins de
diminuir o potencial das enchentes e facilitar o escoamento pluvial;
h) definir três imóveis na área urbana do município que possam ser utilizados em situação de enchentes, a saber, um para o Comando de
Operações no município, outro para alojamento do Corpo de Bombeiros, caso necessário, e um último para alojar possíveis atingidos,
observando-se que as escolas não sejam usadas como a primeira opção para alojamento de desabrigados em tais circunstâncias;
Desde já, SOLICITO as V. Ex.asque seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento,
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cronograma para o cumprimento da recomendação, com envio da documentação hábil a provar o fiel cumprimento a cada encerramento de
prazo, e o prazo de 30 (trinta) dias corridos para encaminhar informações e documentos que demonstrem a implementação de ações
resolutivas, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(I) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
(II) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
(III) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando
tal elemento subjetivo for exigido; e,
(IV) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no DOEMP/PI,
bem como ao CAOMA para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Arquive-se. Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
1 Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012. fl. 46.
DECISÃO
SIMP nº 000493-081/2018
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, visando apurar possível situação de vulnerabilidade do adolescente M. A. M. R. (16 anos),
filho da Sra. Rosana Maia Alves, no que tange à situação do menor no convívio familiar.
O Conselho Tutelar de Bom Jesus/PI encaminhou a representação nº 08/2018, em face de ROSANA MAIA ALVES, mãe do adolescente M. A. M.
R., nascido em 01/02/2004 (Certidão de Nascimento em ID: 2168112 - Página Doc: 4), no qual informa a situação de vulnerabilidade que está
exposto o referido adolescente, por potencial omissão do regular exercício do poder familiar na direção de sua educação, fazendo-o se envolver
em atos infracionais assemelhados a furto.
Termo de Declaração de ROSANA MAIA ALVES em ID: 2168189.
Aplicação de Medida de Proteção em ID: 2168195.
Relatório da Escola Municipal Centro Comunitário São José em ID: 2171207, informando que:
"No que diz respeito à freqüência o mesmo falta constantemente e quando está presente utiliza bastante o celular, não participando das
atividades propostas em sala. Quanto ao desempenho escolar a cada dia, encontra-se mais distante da consolidação das expectativas de
aprendizagem demonstrando desinteresse pelo âmbito escolar. Em alguns momentos se comporta de forma agressiva e desrespeitosa para com
os professores e colegas".
Instado a apresentar informações atualizadas acerca do caso em tela, o Conselho Tutelar encaminhou relatório (ID: 2446266) indicando que:
"Aos 18 dias do corrente mês e ano, os mesmos compareceram na sede do Conselho Tutelar para prestar informações atualizada do
adolescente Manoel Alexandre, em conversa com a senhora Rosana a mesma nos relatou que fez com que a relação com seu filho mudasse,
colocou internet em sua casa para seu filho não sair de casa, mas isso não foi o bastante, Manoel continua aprontando. No dia 15 do corrente
mês Emanuel furtou um celular no Polo Esportivo, a polícia foi em sua casa e levou Emanuel para a delegacia, só saiu, quando sua mãe foi
buscar".
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Compulsando os autos deste procedimento, observa-se que o jovem M. A. M. R. atingiu a maioridade (Certidão de Nascimento em ID: 2168112 Página Doc: 4), não estando mais sobre a proteção da Lei 8.069/90.
Tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto dos autos em tela.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
Notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, o Conselho Tutelar de Bom Jesus/PI, com a informação de que desta decisão
cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de (10) dez dias, nos termos do art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
SIMP nº 000107-434/2022
PORTARIA Nº 03/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDOque a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE/PI, com fito de garantir a segurança das informações, conforme exigido pela
Lei 12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE/PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei 8.666/93;
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CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE/PI a prestar o serviço de publicação oficial,
pelo que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
que define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como vem se dando as publicações
oficias no Poder Executivo do Município de Bom Jesus/PI, bem assim, como vem se dando a eventual contratação de empresa para
prestação deste serviço, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CACOP a instauração do presente PA;
Solicite-se ao Município de Bom Jesus/PI, por seu prefeito, (I) cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio utilizado para a
publicação de atos oficiais; (II) informação quanto à existência de procedimento de licitação ou de dispensa/inexibilidade de licitação, para a
contratação de empresa para publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Nomeia-se como secretária do presente PA a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
SIMP nº 000109-434/2022
PORTARIA Nº 04/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDOque a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE/PI, com fito de garantir a segurança das informações, conforme exigido pela
Lei 12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE/PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE/PI a prestar o serviço de publicação oficial,
pelo que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
que define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como vem se dando as publicações
oficias no Poder Executivo do Município de Currais/PI, bem assim, como vem se dando a eventual contratação de empresa para prestação
deste serviço, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CACOP a instauração do presente PA;
Solicite-se ao Município de Currais/PI, por seu prefeito, (I) cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio utilizado para a
publicação de atos oficiais; (II) informação quanto à existência de procedimento de licitação ou de dispensa/inexibilidade de licitação, para a
contratação de empresa para publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Nomeia-se como secretária do presente PA a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
SIMP nº 000111-434/2022
PORTARIA Nº 05/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDOque a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
Página 33

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1035 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE/PI, com fito de garantir a segurança das informações, conforme exigido pela
Lei 12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE/PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE/PI a prestar o serviço de publicação oficial,
pelo que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
que define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como vem se dando as publicações
oficias no Poder Executivo do Município de Redenção do Gurguéia/PI, bem assim, como vem se dando a eventual contratação de empresa
para prestação deste serviço, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CACOP a instauração do presente PA;
Solicite-se ao Município de Redenção do Gurguéia/PI, por seu prefeito, (I) cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio
utilizado para a publicação de atos oficiais; (II) informação quanto à existência de procedimento de licitação ou de dispensa/inexibilidade de
licitação, para a contratação de empresa para publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Nomeia-se como secretária do presente PA a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI

6.18. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21790
PORTARIA Nº 05/2022 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022
SIMPNº000050-426/2021
OBJETO: Acompanhar a disponibilização de professores das disciplinas de Matemática, Ciências e Educação Física pela Secretaria Municipal de
Educação na Escola Municipal Machado de Assis.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
38ªPromotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, aqui representado pela Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 127, caput, da Constituição Federal.
CONSIDERANDOa Notícia de Fato nº 38/2021 (SIMP 000050- 426/2021),aberta com objetivo de apurar suposta falta de professor na Escola
Municipal Machado de Assis;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 9º da Resolução nº174/2017, estabelecendo procedimento administrativo a ser instaurado por
portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe apurar situações
que possam impor danos à educação pública;
CONSIDERANDO a necessidade de continuar a apuração dos fatos narrados ;
RESOLVE:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 38/2021 (SIMP nº 000050-426/2021) no
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2022, visando à continuidade da apuração da situação citada, e determinando, desde já, as
seguintes diligências:
Autuação, registro e publicação no Diário da Justiça da presente Portaria;
Expedição de Ofício à Secretaria Municipal da Educação, requisitando que a secretaria apresente relatório atualizado informando o atual quadro
de professores da escola, com a especificação da lotação ou da falta de professores nas turmas;
Expedição de Ofício ao Diretor da Escola Municipal Machado de Assis, requisitando informações e relatório atualizado com o quadro de horários
da escola com a especificação da lotação ou da falta de professores nas turmas;
Comunicação à Procuradora-Geral de Justiça e ao CAODEC acerca da existência deste procedimento;
Fixação do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente Procedimento Administrativo.
Teresina, 01 de fevereiro de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício da 38ª PJ de Teresina

6.19. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI21791
Procedimento Administrativo SIMP nº 000765-361/2021
Objeto: Apurar a suposta prática delituosa do policial civil Luimaykell Ribeiro da Silva pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal),
e de violação às prerrogativas de advogado (art. 7º-B, da Lei nº 13.869/19).
PORTARIA nº 48/2021
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,
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 000765-361/2021, para averiguar a suposta prática delituosa
do policial civil Luimaykell Ribeiro da Silva pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), e de violação às prerrogativas de
advogado (art. 7º-B, da Lei nº 13.869/19);
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;
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CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Juizado Especial Criminal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- 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;
3- Oficie-se a Servidora Ministerial Sayara de Sousa Brito requerendo, no prazo de10 (dez)dias, a juntada do arquivo digital da resposta por
escrito (com 09 laudas) apresentada pelo Policial Civil Luimaykell Ribeiro da Silva, conforme certidão de ID nº 33402025.
CUMPRA-SE, servindo este de requerimento formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

6.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÔES - PI21793
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022
PORTARIA N° 02/2022
VISTOS EM CORREIÇÃO INTERNA ANUAL
SIMP Nº 277-186/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante, que este subscreve, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 1º da Lei
nº 8.625/93; e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO os autos da Notícia de Fato nº 19/2021 - SIMP Nº 277-186/2021, noticiando o funcionamento irregular da academia "VM
ACADEMIA", no Município de Curral Novo do Piauí - PI;
CONSIDERANDO que as supostas irregularidades, uma vez comprovadas, são graves, pelo que merece averiguação;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO PREAPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para a colheita de informações e documentos
referentes à não apresentação registro de Pessoa Jurídica junto ao órgão fiscalizador CREF15/PI e não disponibilização de Profissional de
Educação Física para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos doa alunos, adotando ao final, acaso necessárias,
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
Inicialmente, DETERMINO:
1) Autue-se e Registre-se esta Portaria;
2) Nomeio a assessora MACIRAJARA SILVA NOVAIS para secretariar os trabalhos;
3) Sejam juntados aos autos o expediente e os documentos que o acompanham;
4) Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral,
à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí e ao PROCON, enviando-lhes cópia da presente;
5) Encaminhe-se o arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação
do Diário de Justiça do Estado do Piauí;
6) Em sede de diligência inicial, determino seja oficiado o Município de Curral Novo do Piauí - PI, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis que informe se a academia "VM ACADEMIA" encontra-se em funcionamento.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem para novas deliberações.
Simões - Piauí, 09 de Fevereiro de 2022.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
PROMOTORA DE JUSTIÇA

6.21. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21794
EDITAL Nº 001/2022
A Excelentíssima Senhora Doutora MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO, Promotora de Justiça Titular 8ª Promotoria de Justiça de
Teresina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do item 3 da Portaria Nº 001/2022 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 14 de fevereiro - segunda-feira, às
08h00min, no Gabinete da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, sito à Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 2º andar - Bairro Fátima, Teresina - PI,
para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL DO ANO DE 2022, para a qual ficam convidados o Magistrado com atuação na 8ª
Vara Criminal, Dr. WASHINGTON LUIZ GONÇALVES CORREIA, a Defensora Pública com atuação na 8ª Vara Criminal, CONCEIÇÃO DE
MARIA SILVA NEGREIROS, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em
que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, inclusive por meio de correio eletrônico (8pjthe@mppi.mp.br), a respeito da execução
dos serviços da 8ª Promotoria de Teresina.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no atrium da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina e publicado no
Diário Oficial do Ministério Público do Piauí e receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta Cidade de Teresina-PI, em 09 de fevereiro de 2022.
MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO
Promotora de Justiça Titular da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI

6.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO -PI21795
Notícia de Fato nº 11/2022
Objeto: Investigação de Paternidade
DESPACHO
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Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de declarações da Sra. FABIANA SILVA CHAVES em que relata que o suposto pai
de sua filha, negou-se peremptoriamente a reconhecer a filha e assumir a sua evidente paternidade.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
Em razão da triagem positiva realizada pela Secretaria desta PJ, com o envio dos documentos pertinentes à demanda pelo e-mail:
pj.matiasolimpio@mppi.mp.br.
DETERMINO:
Promova-se a Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos.
Publique-se no DOMPPI.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio/PI, 08 de fevereiro de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

6.23. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO - PI21796
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
PORTARIA Nº 01/2022
Objeto: Realização de Correição Interna Ordinária na 2ª Promotoria de Justiça de União, conforme o ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE
13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput, art. 129, I e II, 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 2ª Promotoria de Justiça de União;
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 Interna Ordinária na 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União nos termos do art. 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União, Dra. Francisca
Sílvia da Silva Reis, e desenvolver-se-ão no período de 09 de fevereiro de 2022 a 25 de fevereiro de 2022, no horário de 08h00 às 15h, na
Sede das Promotorias de Justiça de União.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna Ordinária na referida Promotoria terá início no dia 09 de fevereiro do corrente ano, às 08h,
na Sede das Promotorias de Justiça de União, sito à Rua Coronel Lobão, s/n, Centro, sala 01, primeiro andar União/PI, CEP nº 64120-000,
próximo ao Fórum.
Art. 4º. A presente Correição deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça 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. 5º. Durante o período de Correição Interna Ordinária, será afixada no mural da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União a informação clara e
destacada de que a referida PJ se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 6º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, colhendo
relatório de atos praticados, mais precisamente, preenchendo as planilhas no tocante à relação de: ações em carga com o Ministério Público; das
audiências; dos menores que estejam em internação provisória; dos procedimento administrativos; das ações civis públicas em tramitação junto
ao Juízo de Direito da Comarca de União; e dos procedimentos que estejam no arquivo permanente;
II - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
III - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de União durante a
correição.
Art. 7º. Cópia do relatório conclusivo, instruída com as planilhas que integram o ATO CONJUNTO PGJ/CGMPPI nº 01/2017, será enviada à
Procuradora-Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do Ministério Público.
Art. 8º. Determinar que sejam cientificados da presente Correição o Exm. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Corregedor Geral do
Ministério Público, bem como que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 2ª Promotoria de Justiça de
União.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
União/PI, 09 de fevereiro de 2022.
(Assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União

6.24. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21797
PORTARIA Nº 12/2022
CORREIÇÃO INTERNA ANUAL
ATO CONJUNTO PGJ/CGMP Nº 01/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infrafirmado, o promotor de justiça Dr. Chico de Jesus - Núcleo das
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Púbico e da Probidade Administrativa, Comarca de Teresina-PI, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do ATO CONJUNTO PGJ/CGMP nº 01/2017, de 13 de janeiro de 2017,
R E S O L V E:
Instaurar CORREIÇÃO INTERNA ANUAL no âmbito desta 42ª PJ, dando-se ciência a todos os interessados, através de publicação desta
portaria no DOMP e afixando-a no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa;
Realizar a correição, de modo virtual, entre os dias 16 de fevereiroa 18 de fevereiro de 2022;
Determinar o preenchimento dos anexos correspondentes previstos no ATO CONJUNTO PGJ/CGMP nº 01/2017, de 13 de janeiro de
2017.
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Teresina-PI, 09 de fevereiro de 2022.
(Assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

6.25. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21798
EDITAL Nº 04/2022
O Exmo. Sr. ANTÔNO TAVARES DOS SANTOS, Promotor de Justiça titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, a investigadaJESSICA
LOURANE PERREIRA DA SILVA, brasileira, nascida em 13.12.1993, portadora do CPF nº 052.281.293-75, para tratar de proposta de acordo
de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADA a entrar em contato com este órgão por meio do telefone
(86) 98149-2050 (segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados
da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 083126982.2021.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar
no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não
persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina-PI, em 09 de fevereiro de 2022.
ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça
EDITAL Nº 04/2022
O Exmo. Sr. ANTÔNO TAVARES DOS SANTOS, Promotor de Justiça titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, a investigadaLUIZ FERREIRA
LIMA, brasileiro, nascido em 24.04.1968, portador do CPF nº 350.823.053-87, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal.
Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (86) 98149-2050 (segundafeira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital,
para tratar de proposta de acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0835681-56.2021.8.18.0140, nos termos do artigo
28-A do Código de Processo Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados)
será entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual
a inicial acusatória será oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina-PI, em 09 de fevereiro de 2022.
ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça

6.26. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II - PI21799
PORTARIA nº 03/2022/1ªPJPII
Realização da Correição Interna Anual da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-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, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput, e 129, I e II, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna, que 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 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II - PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando ao seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, que determina a realização de correição
interna anual nas Promotorias de Justiça.
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Interna na 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II - PI, durante o período de 08 de fevereiro a 22 de
fevereiro, na sede local do Ministério Público, situada na Rua Raimundo José Leite, nº 200, Santa Fé, nesta Cidade;
Art. 2º. Os trabalhos da correição serão presididos pelo Promotor de Justiça encarregado pela 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI e por quem
estiver em sua substituição, assessorada pelos assessores Nataly Gonçalves Gomes e Heitor Lima Magalhães.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna na referida Promotoria será realizada no dia 08 de fevereiro de 2021, às 10 horas, no
Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II.
Art. 4º. Durante o período de Correição, será afixado nos átrios do Fórum de Justiça e do Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II, o Edital
nº 01/2021/1ªPJPII, contendo a informação de que a referida Promotoria de Justiça encontra-se em correição, para recebimento de reclamações,
críticas e/ou sugestões.
Parágrafo único. As reclamações, críticas e/ou sugestões porventura apresentadas serão analisadas criteriosamente e registradas em livro
próprio, especialmente aberto para esta finalidade.
Art. 5º. Dentre outros atos, a correição consistirá em:
I - Exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 1ª Promotoria de Justiça;
II - Adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - Identificação de todos os procedimentos em tramitação, com elaboração de relação contendo seus respectivos números de identificação no
SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - Elaboração de 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. São vedadas a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II durante
a correição.
Art. 6º. A presente Correição deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça, servidores e
demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos circunstantes.
Art. 7º. Ficam designados os assessores de promotoria Nataly Gonçalves Gomes e Heitor Lima Magalhães, para secretariar os trabalhos da
correição.
Art. 8º.Encerrada a Correição, serão enviadas à Corregedoria Geral do Ministério Público e à Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de dez
dias, cópias do relatório conclusivo e dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de
2017.
Art. 9º.Determinar que sejam cientificados da presente Correição Interna o Exmo. Sr. Procuradora-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura,
o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público do Piauí, Dr. Luis Francisco Ribeiro, os Magistrados desta Comarca, Defensor Público,
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Delegado e o Presidente da Secção da OAB em Piripiri, procedendo-se, também, à expedição do Edital de publicidade da realização dos
trabalhos correicionais.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Pedro II, 08 de fevereiro de 2021.
Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Promotor de Justiça respondendo pela 1ª PJPII
EDITAL Nº 01/2022/1ªPJPII
O Promotor de Justiça encarregado da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II, Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 1º da Portaria nº 03/2022/1ªPJPII 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 período de 08 de fevereiro a 22 de fevereiropara
realização da CORREIÇÃO INTERNA ANUAL alusiva à 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II, situada na Rua Raimundo José Leite, nº 200,
Santa Fé, Pedro II-PI, com abertura marcada para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 10 horas. Ficam convidados para participar do ato, com
sugestões, críticas e/ou reclamações, os Magistrados, Defensores Públicos, Advogados, Delegados, demais autoridades e partes interessadas.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado nos átrios do Fórum de Justiça e da Promotoria de Justiça de
Pedro II, e receber ampla divulgação.
Pedro II-PI, 08 de fevereiro de 2022.
Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Promotor de Justiça respondendo pela 1ª PJPII

7. PROCON
[]

7.1. PORTARIAS PROCON21779
PORTARIA MPPI/PROCON Nº 07/2022
Objeto: Realização de Correição Interna no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - Procon/PI,
em Teresina - PI, conforme prescreve o art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/PI, órgão auxiliar do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça e Coordenador Geral do Procon/PI NIVALDO RIBEIRO, no uso de suas
atribuições legais no art. 127, caput e artigo 129, incisos I e II, da Constituição da República e arts. 1,º 2º e 3º, da LC nº 36/2004, e;
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 Constituição Federal que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento
contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas no âmbito do Procon/PI;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a tramitação de todas as demandas judicializadas pelo Procon/PI, bem como o cumprimento
efetivo das recomendações expedidas e termos de ajuste realizados por esse órgão;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e promover a regular tramitação dos procedimentos extrajudiciais em andamento nesse
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - Procon/PI;
CONSIDERANDO que o Procon/PI é órgão integrante do Ministério Público do Estado do Piauí, funcionando como Centro de Apoio e Órgão de
Execução.
CONSIDERANDO o art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, no qual há expressa menção sobre a realização de
correição interna nas promotorias de justiça no mês de fevereiro de cada ano;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o dia 09 de fevereiro de 2022 para início dos trabalhos da CORREIÇÃO neste Órgão, que compreenderá o período de 10 a
28 de fevereiro de 2022, no horário das 08h às 15h.
Art. 2º Os trabalhos de correição serão presididos e executados pelo Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO.
§ 1º. A correição será realizada de forma híbrida para maior segurança do membro e servidores, em sintonia com o Ato PGJ Nº 1.167/2022
que estabelece parâmetros de funcionamento das atividades presenciais do Ministério Público do Estado do Piauí em razão da pandemia de
Covid-19.
I - no ambiente virtual, ocorrerá através da plataforma Simp, aplicativo Teams, Processo Judicial Eletrônico e demais recursos;
II - nas dependências físicas do Procon/PI, os trabalhos ocorrerão com o auxílio dos Servidores, Assessoras e Estagiários, lotados nesse
órgão do MPPI.
Art. 3º A presente Correição será autuada e instruída com a ata de instalação dos trabalhos assinado pelo promotor, bem como de todos os
documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de encerramento, dispensada a assinatura dos demais presentes,
sendo a abertura e encerramento registrada por intermédio da plataforma Teams.
Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público serão formalmente comunicados da realização da
Correição e receberão cópia do relatório conclusivo dos trabalhos.
Art. 4º Durante o período de Correição será fixada na porta do Procon/PI, a informação da realização da correição e destacado o recebimento de
reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - prestar informações sobre a estrutura física e de pessoal do Procon/PI;
II - compilar dados e examinar ofícios, arquivos, memorandos, pastas, livros e outros documentos existentes no Procon/PI;
III - examinar e promover a regular tramitação de todos os procedimentos extrajudiciais: Reclamação (Rcl), Investigação Preliminar (IP) e
Processo Administrativo (PA) em andamento no Procon/PI;
IV - sanear procedimentos extrajudiciais para a sua regular tramitação com vistas ao reexame pela Junta Recursal;
V - peticionar nos processos ajuizados pelo Procon/PI;
VI - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
VII - examinar e promover a regular tramitação de todos os pedidos de apoio registrados no Sei-MPPI (Formulário - Solicitação de à Apoio Rede
Procon);
VIII - elaborar relatório conclusivo e circunstanciado da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços da Procon/PI durante a correição.
Art. 6º Ficam designadas os servidores Almera Sheila Moreira Leal, Edivar Cruz Carvalho e Livia Janaina Leódido Monção Britto, matrículas 177,
16566 e 146, respectivamente, para secretariar os trabalhos da correição interna indicada nesta Portaria e conjuntamente com os demais
servidores e estagiário lotados no Procon/PI auxiliar no desenvolvimento dos respectivos serviços.
Art. 7º Determinar que seja cientificado da presente Correição Ordinária Anual o Exmo. Sr. Procuradora Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de
Moura e o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como, que seja encaminhada a
presente portaria para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins publicidade.
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Art. 8º As questões omissas serão decididas pelo Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO, Coordenador Geral do Procon.
Publique-se. Registre-se. Autue-se. Cumpra-se.
Teresina, 09 de fevereiro de 2022
NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral do Procon/PI
EDITAL Nº 01/2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça e Coordenador Geral do PROCON/MP/PI, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, da PORTARIA MPPI/PROCON Nº 07/2022 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 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira, às 08h por
meio virtual (aplicativo Teams), para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA ANUAL, oportunidade em que serão recebidas reclamações e
sugestões a respeito da execução dos serviços deste Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor e
receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta cidade de Teresina- PI, em 09 de fevereiro de 2022.
NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral do PROCON

8. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

8.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022/FMMP/PI21786
EXTRATO DO CONTRATO N° 03/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 03/2022, firmado em 09 de fevereiro de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63 , e a empresa ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
22.829.583/0001-09;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações, SOB DEMANDA
(Adaptações complementares em salas para abrigar a 46ª Promotoria de Justiça de Teresina), ARP nº 18/2021, P. E. nº 05/2021, Lote: I, do
Ministério Público do Estado do Piauí (MPE-PI), discriminadasno Termo de Referência, conforme Especificações/Descrição Técnica e demais
condições deste edital e seus Anexos;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0185.0010058/2021-67-SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 05/2021, Ata de Registro de Preços nº 18/2021, Lote I;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no DiárioOficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g)Valor: O valor total do contrato é de R$ 3.758,79 (Três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), devendo esta
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente- Lei Orçamentária Anual de 2022;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade: 4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2022NE00001;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Francisca Silvana Medeiros Santos Macedo, portadora da cédula de identidade nº 1998447e CPF:
000.701.883-51, e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.829.583/0001-09
ENDEREÇO: RUA MARIA DO SOCORRO MAIA 16 QDA 18 CS 16 CNJ
RENASCENCA I, BAIRRO RENASCENÇA, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: FRANCISCA SILVA MEDEIROS SANTOS MACEDO
FONE: (86) 99442-0584 / (86) 99471- 2671
E-MAIL: altaconeng@gmail.com
LOTE I - LOCALIDADE: TERESINA
1
0
ª
AQUISIÇ
ÃO

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND.

1

DEMOLIÇÕES
RETIRADAS

1.11

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017

97624

QTD
E
.
REG
.

VALOR
UNITÁ
RIO

VALOR
UNITÁRI
O C/ BDI

P.G.A.
10058/20
21-67

VALOR TOTAL C/ BDI

46ª PJ
TERESIN
A / P I COMPLE
MENTAR

E

523,10

m³

100

57,80

R$ 69,27

2,7

187,03
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1.21

1.33

97644

REMOÇÃO
DE
PORTAS, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017

m²

300

5,04

R$ 6,04

1,7

10,27

90443

R A S G O
E M
ALVENARIA PARA
R A M A I S /
DISTRIBUIÇÃO COM
D I A M E T R O S
MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_05/2015

M

400

7,55

R$ 9,05

36

325,80

4

ESTRUTURA
VEDAÇÃO

4.1

73361

C O N C R E T O
C I C L O P I C O
FCK=10MPA 30%
PEDRA DE MAO
I N C L U S I V E
LANCAMENTO

m³

10

283,60

R$ 339,89

0,65

220,93

95957

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)
EXECUÇÃO
DE
ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

m³

15

1519,5
0

R
$
1.821,12

0,5

910,56

96359

PAREDE
COM
PLACAS DE GESSO
A C A R T O N A D O
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS
FACES
S I M P L E S
E
E S T R U T U R A
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

m²

200

47,80

R$ 57,29

28,5

1.632,77

4.17

4.18

E

6

ESQUADRIAS

6.28

PORTA DE FERRO, DE
ABRIR, TIPO GRADE
C O M
C H A P A ,
87X210CM, COM
GUARNICOES

73933/00
1

9

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS,
SANITÁRIAS /LOUÇAS
E FERRAGENS

9.36

Ducha higiênica com
registro, linha Link, ref.
1984.C.ACT. LNK, da
DECA ou similar

9502

2.764,25

167,31

m²

15

279,19

R$ 334,61

0,5

167,31

192,25

un

50

160,41

R$ 192,25

1

192,25

10

INSTALAÇÕES
E L É T R I C A S ,
TELEFÔNICAS E DE
LÓGICA

10.1
8

91953

INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_12/2015

UN

200

15,25

R$ 18,28

1

18,28

98297

CABO ELETRÔNICO
CATEGORIA
6,
INSTALADO EM
E D I F I C A Ç Ã O

M

5000

1,30

R$ 1,56

60

93,60

10.5
1

111,88
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INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_11/2019
VALORT TOTAL GERAL C BDI: R$ 3.758,79 (Três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e
nove centavos)

3.758,79

Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.

8.2. DESPACHO 21788
DESPACHO (SEI nº 0184354)
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0013.0003296/2020-51. Contrato Administrativo nº 34/2019 firmado entre o
Estado do Piauí, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, e a empresa TRANSLOC-TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ nº 19.427.828/0001-59. Aplicação de penalidades administrativas em razão de falha na execução
contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº 0177325).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte do Contratado em epígrafe, conforme atestado pela
Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº 0109110) e pelo fiscal do contrato (SEI nº 0090598, págs. 02-05).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0110153; 0177317) acerca das imputações que contra ele correm (informação)
para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla defesa, consoante o art. 5º, LV da
Constituição Federal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02; na cláusula décima sétima do contrato; e no Parecer
Jurídico nº 09/2022:
Aplicar à empresa TRANSLOC-TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ nº 19.427.828/0001-59, a sanção
de multa no valordeR$ 51.336,40 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos),impedimento de licitar e
contratar com o Estado do Piauíe descredenciamento do Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a
Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí- CADUF, pelo prazo de 2(dois) anos.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso,
bem como que se providencie o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional -

9. GESTÃO DE PESSOAS
[]

9.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 21787
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº225/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de
Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0149.0003664/2022-97:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia09 de fevereiro de 2022, àservidoraVALERIA MARIA FONTENELE DE OLIVEIRA,Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15360, lotada junto à Promotoria de Justiça de Batalha, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 22/05/2021 conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 226/2022
O COORDENADOR 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, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa-PGEA/SEI nº 19.21.0064.0003691/2022-61,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de05 a 24 de fevereiro de 2022,20 (vinte)dias de licença paternidade para o servidorEDMUNDO ESTEVES SOARES
JUNIOR, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15418, lotado junto à 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, conforme o art. 97 da Lei
Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e Ato PGJ nº 601/2016, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de fevereiro de 2022.
Teresina (PI), 09 de janeiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 227/2022
O COORDENADOR 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, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0726.0003624/2022-88,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de07 a 14 de fevereirode 2022, 08 (oito)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorCARLOS EDUARDO
GOMES MONTEIRO SILVA, Analista Ministerial, matrícula nº 134, lotado junto à Subprocuradoria de Justiça Administrativa, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de fevereiro de 2022.
Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 228/2022
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O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de
Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0174.0003768/2022-18:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,nodia17 de fevereiro de 2022,à servidoraHELEN AMANDA DE MENESES SILVA,Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15492, lotada junto à 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma
de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 04/01/2021, conforme certidãoexpedidapela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 229/2022
O COORDENADOR 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, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0221.0003804/2022-87,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de01 a 05 de fevereirode 2022, 05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidora
comissionadaFRANCIANE BRITO AMORIM, Assessora Técnica, matrícula nº 16259, lotada junto à Secretaria do Colégio de Procuradores, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro de
2022.
Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 230/2022
O COORDENADOR 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, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0705.0003496/2022-76,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia 04 de fevereiro de 2022, 01 (um) dias de licença para tratamento de saúde à servidora SUSANA MAYRA BARROSO
SILVA, Técnica Ministerial, matrícula nº 379, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Piripiri, nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de fevereiro de 2022.
Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 231/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de
Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0342.0003803/2022-45:
RESOLVE:
CONCEDER 02 (dois) dias de folga, nos dias 03 e 04 de março de 2022, à servidora JEOVANA CRISTINA MARINHO CARMO, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15313 lotada junto à 53ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 02/07/2020 e 08/08/2020 conforme certidões
expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, ficando 01 (um) dia para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 09de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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