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1. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

1.1. PORTARIA SJA22980
PORTARIA SJA Nº 001/2022
Objeto: realização de Correição Interna na Subprocuradoria de Justiça Administrativa, que ocorrerá no período compreendido entre os dias 18 a
29 de abril de 2022.
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA ao final subscrito, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, caput 1, art. 129, II 2,
da Constituição da República, art. 11, II, "b", da LCE nº 12/93 e Ato PGJ nº 1079/2021;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO os princípios da administração pública dispostos no artigo 37 da Carta Magna;
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 desenvolvidas na Subprocuradoria de Justiça Administrativa;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais, visando o seu contínuo aperfeiçoamento;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 01/2022, com o objetivo de acompanhar a realização da Correição Interna na
Subprocuradoria de Justiça Administrativa, para tanto determinando e deliberando, inicialmente:
1) A realização de Correição Interna na Subprocuradoria de Justiça Administrativa, concernente aos trabalhos desenvolvidos no período de
18 a 29 de abril de 2022;
2) Os trabalhos de correição serão presididos pelo Subprocurador de Justiça Administrativo, RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, e se
desenvolverão no período estabelecido no item anterior, durante o horário de 08 h às 14 h, na modalidade presencial, no Gabinete da
Subprocuradoria de Justiça Administrativa.
3) A abertura dos trabalhos da Correição Interna na referida Subprocuradoria terá início no dia 18 de abril de 2022, às 8 horas, no
Gabinete da Subprocuradoria de Justiça Administrativa, situado a Rua Álvaro Mendes, 2294, 5º andar, Centro, Teresina-PI.
4) Durante o período de Correição Ordinária, será afixada no átrio da Subprocuradoria Administrativa, a informação clara e destacada de que o
referido órgão se encontra em Correição Ordinária, estando disponível para o recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. As reclamacoes, criticas e sugestoes, eventualmente, recebidas serao analisadas, cujo acolhimento ou não, por meio de decisão
motivada, será conforme a sua plausibilidade.
5) A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Subprocuradoria de Justiça Administrativa, colhendo relatório
de atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todos os procedimentos represados;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
Parágrafo único. Durante o período da correição os processos ficarão suspensos, somente sendo despachados os de natureza urgente.
6) A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata da reunião de instalação dos trabalhos assinada pelo Subprocurador de
Justiça, servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata
de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
7) Ficam designados os TODOS os servidores, lotados na Unidade, para secretariarem os trabalhos da correição ordinária regida nesta Portaria e
para auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
8) Encerrada a Correição, será enviado, no prazo de 10 (dez) dias, ao Procurador-Geral de Justiça cópia do relatório conclusivo.
9) Determinar que sejam cientificados da presente Correição Ordinária o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. CLEANDRO ALVES DE
MOURA, o Exmo. Sr. Subprocurador Justiça Institucional, Dr. HUGO DE SOUSA CARDOSO, o Exmo. Sr. Subprocurador de Justiça Jurídico, Dr.
JOÃO MALATO NETO, o Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, Dr. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO, a Exma. Sra.
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Dra. CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA e a Exma. Sra. Secretária-Geral
da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, Dra. EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Teresina-PI, assinado e datado eletronicamente.
RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA
Subprocurador de Justiça Administrativo
1 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

2. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. PORTARIAS CGMP/PI22975
PORTARIA Nº 19/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 4ª Procuradoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
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avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Procuradoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 11 de abril de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 18/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 28ª Promotoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 11 de abril de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 17/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Promotoria de Justiça de ALTO LONGÁ-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 11 de abril de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 16/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Promotoria de Justiça de BENEDITINOS-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
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avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 11 de abril de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ22971
PORTARIA PGJ/PI Nº 1068/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0007792/2022-76,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, e os servidores VANESSA ALMEIDA MENDES, LAILA BRITO
DE MOURA e RICARDO ÁTILA GONÇALVES LIMA para participarem da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e
Criminais na Cidade de São Raimundo Nonato, dias 19 e 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1069/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, Dr. HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, ex vi dos arts. 12,
incisos VII e XXIX, da Lei Complementar estadual nº 12/93, c/c, o art. 31 da Lei estadual nº 6.237/2012 e art. 1º, inciso III, do ATO PGJ-PI Nº
1079/2021, considerando a decisão proferida, em 12 de abril de 2022, pelo Subprocurador de Justiça Administrativo, Dr. RODRIGO
ROPPI DE OLIVEIRA, nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa SEI 19.21.0700.0008403/2021-70, RESOLVE, com fundamento no
art. 173, caput, da Lei Complementar estadual nº 13/94, PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria PGJ nº 2903/2019, alterada pela Portaria PGJ nº 3022/2019,
incumbida de investigar os fatos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado, por meio da PORTARIA SJA Nº 01/2021, em
relação ao servidor JOSÉ MARTINS DE SOUSA JÚNIOR.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de abril de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1076/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0010441/2022-48,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, matrícula nº 226, para realizar vistoria em Novo Santo Antônio, dia 13 de
abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1077/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0055.0009795/2022-94,
RESOLVE:
REVOGAR, com efeitos retroativos a 07 de abril de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 695/2021, que concedeu Gratificação de Atividade de Segurança
ao militarFRANCISCO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA SOUSA, Cb PM.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1078/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0055.0009795/2022-94,
RESOLVE:
CONCEDER Gratificação de Atividade de Segurança ao militar ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PIRES, Cb PM, por prestar serviço de segurança
neste Ministério Público Estadual, com efeitos retroativos a 07 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1079/2022
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 19.21.0420.0010230/2022-43,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor RODRIGO CASTRO LIMA SILVA DO AMARAL, matrícula n° 15637, Assessor Ministerial, para exercer, sem prejuízo de
suas funções, as atribuições atinentes ao cargo de Chefe de Seção (CC-03), em substituição à servidora Raquilene Rocha da Costa, matrícula nº
197, enquanto durarem as férias desta, no período de 11 a 13 de abril de 2022e de 18 a 27 de abril de 2022, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1080/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão contida
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0431.0003813/2022-89,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, Analista Ministerial, matrícula nº 226, lotada junto à Coordenadoria de
Perícias e Pareceres Técnicos, redução de carga horária à metade (50%), enquanto durar a validade do laudo pericial homologado pela Junta
Médica Oficial do Estado do Piauí (até 24 de fevereiro de 2023), com fulcro no art. 107, § 2º, da Lei Complementar nº 13/94.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1081/2022
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 19.21.0015.0010421/2022-88,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora BRENDA KAROLINE SILVA DE SOUSA, matrícula n° 15841, Assessora Ministerial, para exercer, sem prejuízo de suas
funções, as atribuições atinentes ao cargo de Chefe de Divisão (CC-04), em substituição à servidora Gabriele Mesquita de Carvalho, matrícula nº
15680, enquanto durarem as férias desta, no período de 04 a 10 de abril de 2022, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1082/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Teresina, através do
PGEA/SEI nº 19.21.0307.0010388/2022-91;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA, titular da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, para
participar do Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, dias 18, 19 e 25 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1083/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Teresina, através do
PGEA/SEI nº 19.21.0307.0010388/2022-91;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS para participar do Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da
1ª Vara da Infância e Juventude, dias 19 e 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1084/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias daPromotora de Justiça MYRIAN
GONÇALVES PEREIRA DO LAGO, titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1085/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias do Promotor de Justiça ENY
MARCOS VIEIRA PONTES, titular da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina e Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da
Cidadania, Meio Ambiente e Curadoria das Fundações e Terceiro Setor, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o período
de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data
oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1086/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0112.0010126/2022-02,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) TATIANA MELO DE ARAGAO XIMENES, matrícula nº 15852, Assessora de Promotoria de Justiça, da Promotoria
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de Justiça de Porto para 1ª Promotoria de Justiça de Barras, com efeitos retroativos ao dia 11 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1087/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para participar do
Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, no dia 26 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1088/2022
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 19.21.0114.0005223/2022-45,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas Sessões do Tribunal Popular do Júri referentes aos Processos Penais nº 0000403-35.2018.8.18.0042 e nº
0000435-69.2020.8.18.0042, dias 25 e 27 de abril de 2022, respectivamente, na comarca de Bom Jesus-PI, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº
615/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1089/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0144.0006597/2022-36,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº
0000014-63.2010.8.18.0096, dia 25 de abril de 2022, na Comarca de Inhuma-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1090/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0010414/2022-37,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA, Técnica Ministerial Administrativo, matrícula nº 311, do GATE para a 22ª
Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 18 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1091/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0010414/2022-37,
RESOLVE
REVOGAR, a partir de 18 de abril de 2022, a Portaria PGJ nº 2174/2021 que designou a servidora LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA,
Técnica Ministerial Administrativo, matrícula nº 311, para auxiliar os trabalhos do Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1092/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0010414/2022-37,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) ADRIANA RODRIGUES ROCHA, Técnica Ministerial Administrativo, matrícula nº 328, da 22ª Promotoria de Justiça
de Teresina para Coordenadoria de Recursos Humanos, a partir de 18 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1093/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0010414/2022-37,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) BRENDA KAROLINE SILVA DE SOUSA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15841, da Coordenadoria de Recursos
Humanos para a Coordenadoria de Licitações e Contratos, a partir de 18 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1094/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0299.0008834/2022-71,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, integrante do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal
do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº 0019255-46.2014.8.18.0140, dia 25 de abril de 2022,
na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1095/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0419.0010429/2022-20,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) TUANY DE SOUSA FRANCA, matrícula nº 15527, do cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto à
Coordenadoria de Licitações e Contratos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1096/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0419.0010429/2022-20,
RESOLVE
NOMEAR TUANY DE SOUSA FRANÇA, CPF: ***.140.163-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Especial (CC-06), junto à
Coordenadoria de Licitações e Contratos.
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), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1097/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0202.0010110/2022-54,
RESOLVE
NOMEAR GUSTAVO VIANA LINHARES, CPF: ***.377.853-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01) com lotação
junto à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio.
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), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1098/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a solicitação
oriunda do Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Teresina, através do PGEA/SEI nº
19.21.0307.0010388/2022-91;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS, titular da Promotoria de Justiça de Batalha, para
participar do Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, dia 18 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1100/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias do Promotor de Justiça MÁRIO
ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1101/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
Página 7

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1077 Disponibilização: Quarta-feira, 13 de Abril de 2022 Publicação: Quinta-feira, 14 de Abril de 2022

nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FLÁVIA GOMES CORDEIRO, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, Coordenadora do CAODEC,
para participar do Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, no dia 26 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1102/2022
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, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, considerando a solicitação contida nos autos do Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0144.0010488/2022-30,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Inhuma, pautadas para o dia 19 de abril de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça
Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1103/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ÁUREA EMILIA BEZERRA MADRUGA, titular da Promotoria de Justiça de Porto, Coordenadora do
CAOMA, para atuar nas audiências de atribuição da 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos dias 18 e 19 de abril de 2022, em substituição à
Promotora de Justiça Deborah Abbade Brasil de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1104/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0429.0009087/2022-20,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 002766212.2012.8.18.0140, dia 20 de abril de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1105/2022
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, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências pautadas para os dias 19 e 20 de abril de 2022, na 4ª Vara Criminal de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI22972
PORTARIA Nº 41/2022
Objeto: instaurar procedimento administrativo nº 27/2022 com a finalidade de recomendar as medidas executórias por parte da
municipalidade, com base na súmula 04, do E. CSMP/PI, face ao dano ao erário decorrente de conduta dolosa (superfaturamento na compra de
uma impressora no valor de R$ 3.800,00) praticada por Mariano Pereira de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Joaquim Pires, no ano de
2013.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625/93 e
no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o STF, já pacificou o entendimento, com força vinculante, quanto à imprescritibilidade de lesões dolosas ao erário
equiparadas a improbidade, cfr. a tese fixada no tema 897;
CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 04 do CSMP/PI, in verbis:
Súmula nº 04 -CSMP ARQUIVAMENTO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCE/PI. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Promovido o arquivamento de inquérito civil
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público ou procedimento preparatório de inquérito civil por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão
do MPE fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando houver imputação de débito (dano ao erário) em acórdão condenatório do
TCE/PI, o órgão de execução ministerial deve instaurar procedimento administrativo próprio para recomendar e acompanhar as medidas
executórias pelo Ente interessado, encaminhando ao seu representante o título extrajudicial (acórdão do TCE/PI).
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/0217 do Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou a instauração de procedimento
administrativo, para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE instaurar o procedimento administrativo nº 27/2022 com a finalidade de recomendar as medidas executórias por parte da
municipalidade, com base na súmula 04, do E. CSMP/PI, face ao dano ao erário decorrente de conduta dolosa (superfaturamento na compra de
uma impressora no valor de R$ 3.800,00) praticada por Mariano Pereira de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Joaquim Pires, no ano de
2013, para tanto:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
2) Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as inclusões e registro em livro próprio e arquivando cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
3) Comunique-se, por via eletrônica, da instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), com envio da presente portaria;
4) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
5) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 15/2022
SIMP: 000120-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como notícia de fato nº 15/2022, instaurado com a finalidade de apurar suposta
ausência de recepcionista na Unidade Mista de Saúde de Joaquim Pires, ocasionando acumulação indevida de cargos de técnicos de
enfermagem.
O presente procedimento originou-se a partir da manifestação nº 221/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, a qual relata, que:
"A UNIDADE MISTA DE SAÚDE FUNCIONA À NOITE SEM RECEPCIONISTA SENDO OS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM OBRIGADOS,
PELO DIRETOR DAQUELE ORGÃO, O SENHOR FRANCISCO LEONCIO DE SALES NETO, A FAZEREM A ADMISSÃO DOS PACIENTES
ALÉM DE SEUS SERVIÇOS DE ROTINA E SEM NENHUMA REMUNERAÇÃO POR ISTO, APENAS AMEAÇAS DE QUE SE NÃO ASSIM
FIZEREM PEGARÃO FALTA, E OU SERÃO TRANSFERIDOS PARA OUTROS SETORES, DISTINTOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE." (sic.)
Após a devida instauração do ato, no intuito de complementar as informações, expediu-se o ofício nº 369/2022, solicitando ao noticiante relação
nominal com endereço, e-mail e telefone dos técnicos de enfermagem que laboram no lugar do recepcionista (ID nº 53185067).
Decorrido o prazo preconizado, conforme certidão de ID nº 53326555, o noticiante quedou-se inerte quanto as solicitações ministeriais, deixando
de apresentar elementos de informações mínimos para a continuidade do feito.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o noticiante não manifestou interesse no prosseguimento do feito, vez que solicitado a complementar as
informações necessárias para o impulsionamento da demanda, se manteve silente.
Desta feita, verifica-se que a presente notícia de fato atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no
presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso III, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Encaminho os presentes autos à assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para o cumprimento das seguintes diligências:
a) Cientificação do noticiante em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução 174/2017 do CNMP, via Ouvidoria do MPPI e;
b) Encaminhar cópia desta decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000135-426/2022
Tipo: Atendimento ao Público
Visto em correição.
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de peças de informação oriundas de Manifestação n° 221/2022 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do noticiante, relatando supostas irregularidades praticadas contra servidores públicos municipais de Joaquim Pires pela
gestão da Municipalidade, ID. 34536850.
No intuito de um melhor acompanhamento do caso, cumprindo os requisitos de organização documental, delimitação de objeto e atuação
ministerial eficiente, foram extraídas cópias da denúncia e realizado cadastramento de 04 procedimentos autônomos, restando como objeto
remanescente para investigação nos presentes autos apurar redução indevida de adicional de insalubridade pagos aos funcionários da Secretaria
de Saúde do Município de Joaquim Pires, ID. 34594205 e 34612912.
É o relatório. Fundamento.
Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço tem como objeto a defesa de interesses particulares do Noticiante, qual seja,
pagamento de valores patrimoniais supostamente devidos relativos a adicional de insalubridade supostamente devidos.
Pois bem. Não obstante o Órgão Ministerial detenha a defesa de interesses coletivos e difusos como uma de suas funções institucionais, a
defesa de interesses patrimoniais de um servidor ou grupo de servidores tem uma ótica predominantemente individual, não se confundindo com a
defesa coletiva de interesses, uma vez que se presta a beneficiar parcela restrita da população e não a sociedade em sentido amplo.
Assim, in casu, a pretensão do Noticiante se consubstancia na defesa de interesse particular, carecendo, pois, de legitimidade ao Ministério
Público atuar em demandas dessa natureza.
Seguindo tal linha de raciocínio, o caso em análise não se consubstancia em ilícito civil que afete parcela indeterminada da população capaz de
atrair atuação ministerial na esfera cível.
Assim, o Ministério Público não pode atuar na defesa de interesses individuais disponíveis de um servidor público, ainda que, em tese, legítimos,
do contrário, estaria o órgão ministerial advogando em defesa de cidadão no patrocínio de interesses privados.
Nesse sentido, carece de legitimidade ao Ministério Público atuar em demandas individuais patrimoniais, cabendo ao Noticiante pleitear
administrativamente o pagamento dos valores que considerar devidos ou, em último caso, judicialmente, através da constituição de causídico ou
Página 9

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1077 Disponibilização: Quarta-feira, 13 de Abril de 2022 Publicação: Quinta-feira, 14 de Abril de 2022

mediante Defensoria Pública para ajuizamento de ação cabível.
Isso posto, INDEFIROa instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão dos presentes autos terem sido cadastrados com base em denúncia com opção de sigilo dos dados do
Noticiante.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do atendimento ao público no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para juízo de reconsideração.
Expedientes necessários.
Esperantina-PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

4.2. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22973
PORTARIA 29ª P.J. Nº 025/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 007/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO as notícias veiculadas na imprensa sobre o avanço de casos de Dengue na cidade de Teresina.
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do
Estado do Piauí, a fim deapurar notícias veiculadas na imprensa sobre o avanço de casos de Dengue na cidade de Teresina, adotando,
caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. SABRINA MARTA SILVA ARAÚJO para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Determino que sejam notificados o Gerente da GEZOON de Teresina e a Gerente de Epidemiologia da FMS e convidada a
Coordenadora do CAODS a comparecerem em audiência nesta Promotoria de Justiça, para tratar do assunto desta demanda e discutir
quais providências tomar para o controle da Dengue em Teresina.
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 29 de Março de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI22974
SIMP Nº 000982-435/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO RESOLUTIVO
Trata-se de Notícia de Fato (NF) registrada sob o SIMP nº 000982- 435/2021, no dia 15 de setembro de 2021, com base em ofício encaminhado
ao e-mail da Secretaria Unificada Regional - SUR de Campo Maior pelo Conselho Tutelar (CT) de Nossa Senhora de Nazaré, por meio do qual o
órgão noticiou a situação de espancamento, maus-tratos e outras negligências contra Eyshila Vitória de Sousa Viana 04 (quatro) anos, filha de
Maria Taisnaira Sousa Viana, domiciliada na Rua Antônio Pedro Sobrinho, Centro, Nossa Senhora de Nazaré/PI.
Anexa ao e-mail, o CT de Nossa Senhora de Nazaré pontuou, resumidamente, que: 1. Existe um vasto histórico de denúncias sobre a situação
envolvendo a supracitada criança, sendo que Maria Taisnaira tem outras 02 (duas) filhas, mais novas, frutos de outro relacionamento, porém os
denunciantes relatam que as agressões ocorrem com mais frequência apenas contra Eyshila Vitória; 2. Aos dias 16 de agosto de 2021, a tia
materna da criança, a Sra. Maria Taislane de Sousa Viana Carvalho, compareceu à sede do CT e denunciou que, na noite do dia 15 de agosto de
2021, Taisnaira agrediu a filha com socos e tapas na saída da igreja onde estavam congregando e de onde saiu arrastando a filha pelo braço,
após se irritar com a criança que estava chorando e inquieta; 3. Taisnaira é negligente com os cuidados básicos da filha, sendo que o ambiente
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onde vivem é sujo; 4. A criança tem dificuldades na fala e dicção, mas a mãe não procura ajuda médica, não leva a menor nas consultas básicas
de rotina e não a leva para fazer exames; 5. Houve outras denúncias de maus-tratos no ano de 2020 e no início de 2021; 6. O suposto pai não
reconhece a menor como filha;
A suposta avó paterna da criança, a Sra. Antônia Pereira de Sousa, a reconhece como neta, mesmo sem o teste de DNA ter sido feito e
demonstrou interesse em acolher e cuidar da menor, caso necessário; 7. A tia materna, a Sra. Taislane, também está disposta a acolher e cuidar
da sobrinha, como, por igual, a avó materna da criança com quem essa convive com muita frequência (Doc: 4087594).
O e-mail encaminhado pelo CT de Nossa Senhora de Nazaré contém os seguintes anexos: 1. Ofício nº 32/2021 encaminhando a Notícia de Fato
(NF); 2. NF relatando a situação de vulnerabilidade/maus-tratos/negligência com a saúde da menor em questão e pretensos guardiões, com os
dados deles; 3. 03 (Três) comprovantes de visitas domiciliares realizadas pelos conselheiros; 4. 01 (Um) encaminhamento ao Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS; 5. 01 (Um)
encaminhamento ao Psicólogo da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Belinha; 6. RG e CPF da Sra. Antônia Pereira de Sousa, suposta avó
paterna e pretensa guardiã; 6. Certidão de Nascimento de Eyshila Vitória de Sousa Viana, a menor negligenciada; 7. RG de Tiago Pereira de
Sousa, suposto pai biológico da menor; 8. RG de Maria Taislane de Sousa Viana Carvalho, tia da criança e pretensa guardiã.
Em decisão monocrática, o Diretor da Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior determinou a distribuição da presente NF à 2ª
Promotoria de Justiça de Campo Maior - 2ª PJCM e a extração de cópias para a distribuição automática entre uma das promotorias criminais
(Doc: 4170982).
No despacho de ID: 34187994, foram determinadas as seguintes providências: 1) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, solicitando ao CONSELHO
TUTELAR (CT) DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/PI, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentando ao
Ministério Público as seguintes informações e documentos, de incumbência do CT, indispensáveis para eventuais providências judiciais relativas,
entre outras, à suspensão do poder familiar e guarda do(a)(s) incapaz(es) perante o Poder Judiciário, notadamente:[...]; 2) A EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO, solicitando ao CENTRO DE REFERÊNCIA (ESPECIALIZADO) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS/CRAS) de NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, (i) a realização de VISTORIA/VISITA à residência da criança E. V. de S. V.,
localizada na Rua Antônio Pedro Sobrinho, Centro, Nossa Senhora de Nazaré/PI, declinando se atualmente existe eventual situação de risco
pessoal, familiar e social do(a)(s) menor(es) apontado(a)(s), com eventual ESCUTA QUALIFICADA, na forma da legislação de regência; ii) o
ENCAMINHAMENTO a este Órgão Ministerial de RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO/PARECER PSICOSSOCIAL do caso, bem como, conforme
as circunstâncias fáticas, (iii) a ADOÇÃO IMEDIATA DE MEDIDAS PRÓPRIAS E INERENTES À REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)
e/ou a SUGESTÃO de providências cabíveis ao caso noticiado (ECA, art. 101, VII a IX, entre outras), a cargo da 2ª PJCM; 3) A EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO, solicitando à SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA
DE NAZARÉ/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, (i) desloque equipe multidisciplinar da equipe da ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA à
residência do(a)(s) supramencionado(a)(s) menor(a)(s), localizada na Rua Antônio Pedro Sobrinho, Centro, Nossa Senhora de Nazaré/PI, e
ENCAMINHE a este Órgão Ministerial PARECER elaborado por profissional(is) habilitado(s), declinando a situação da saúde dele(a)(s); (ii) o
ENVIO a esta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (2ª PJCM) das FICHAS DE ATENDIMENTOS/VISITAS JÁ REALIZADAS PELA
REFERIDA EQUIPE E/OU DO(A) AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) responsável pela área em que reside(m).
Foram determinadas as seguintes diligências no despacho de ID: 34368372, equivocadamente movimentado como manifestação: 1) A
PRORROGAÇÃO
da presente NF por mais 90 (noventa) dias; 2) A CONTINUAÇÃOdo feito em Secretaria para o cumprimento integral do Despacho localizado no
ID: 34187994.
O prazo da presente NF foi prorrogado (ID: 34368399). Vieram os autos em virtude da correição interna anual.
Em despacho correicional (ID 34679101), foi determinada a CONTINUAÇÃO do feito em Secretaria para o cumprimento integral do
DespacholocalizadonoID:34187994.
A Secretaria Municipal de Saúde apresentou resposta ao ofício nº 524/2022 (ID 53306021) onde informou que: 1. No dia 22 de março de 2022, foi
realizada uma visita domiciliar à criança Eyshila Vitória de Sousa Viana; 2. A casa é construífa com tijolos, coberta com telhas, possui 06 (seis)
cômodos (cozinha, 02 salas e 03 quartos, e o banheiro é externo), apresenta padrão de higiêne e organização satisfatórias e é alugada por um
valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. A família é composta por 05 membros - Maria Taisnaira de Sousa Viana (Mãe), Eduardo Xavier
Silva de Araújo (Pai/padrastro), Eyshila Vitória de Sousa Viana (04 anos - filha biológica apenas de Maria Taisnaira), Evelyn Sofia Sousa Marques
(02 anos - filha do casal) e Eduarda Manuely Sousa Marques de Araújo ( 01 ano - filha do casal); 4. As crianças, no momento da visita,
encontravam-se higienizadas e vestidas; 5. As menores estão devidamente vacinadas, de acordo com o calendário básico de vacinação; 6. As
duas crianças que possuem idade escolar estão devidamente matriculadas na rede municipal de ensino; 7. Eyshila não possui vínculo com o pai
biológico e ele não contribui em nada; 8. A renda familiar é de R$ 2.400,00; 9. A situação de saúde da família é regular, pois os membros não
possuem doença crônica. Apesar das boas condições de saúde, foi observado que a mãe só direciona as crianças ao serviço de saúde em caso
de doença; 10. O casal possui uma situação conjungal estável, porém Eduardo trabalha em outro Estado e só vem em casa de 03 em 03 meses
para passar, em média, 10 dias; 11. A genitora cria as filhas, a maior parte do tempo, sozinha, desempenhando o papel de mãe com esforço,
dentro de suas limitações e condições financeiras.
Foram dadas as respectivas perdas de prazo no ofício nº 525/2022, enviado ao Cras/Creas de Nossa Senhora de Nazaré (ID 53306156), e no
ofício nº 523/2022, enviado ao CT daquele Municícipio (ID 53306174).
O CT de Nossa Senhora de Nazaré apresentou resposta extemporânea ao ofício nº 523/2022 (ID 53316657). O órgão realizou visita à família em
epígrafe, oportunidade em que Maria Taisnaira de Sousa Viana demonstrou que a convivência com sua filha Eyshila Vitória de Sousa Viana
melhorou. Os conselheiros aplicaram
Termo de Responsabilidade para a genitora, que novamente foi orientada a levar a menor a uma consulta com um fonoaudiólogo.
Vieram os autos. Eis o relatório.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC instaurado,
para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de
continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer que, neste momento, nãohá fatos que continuam a justificar a intervenção do Ministério
Público (MP) no caso em questão.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
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- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer
como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos
interessessociais, dosinteressescoletivos lato sensu (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos de relevância social,
d
i
s
p
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n
í
v
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i
s
o
u
n
ã
o
)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
C o m p u l s a n d o
o s
a u t o s ,
n o
c a s o
d e
q u e
s e
c o g i t a ,
p e r c e b e - s e
q u e
amenorEyshilaVitóriadeSousaViana04(quatro)anos,filhadeMariaTaisnairaSousaViana,não mais seencontraemsituaçãoderisco.
O CT de Nossa Senhora de Nazaré diligenciou no sentido de garantir os direitos da criança, aplicando Termo de Responsabilidade a genitora e
orientando- a a levar a menor em consultas médicas.
ASecretáriaMunicipaldeSaúdeatestouqueacasaemqueafamíliareside tem boa estrutura física, possui organização e higienização
satisfatórias. Oórgão informou que as menores estão devidamente vacinadas, de acordo com ocalendário básico de vacinação. As
duas crianças que possuem idade escolar estãodevidamente matriculadas na rede municipal de ensino.A situação de saúde
dafamíliaéregular, poisosmembrosnão possuemdoençacrônica.
Assim, após a intervenção ministerial, com a devida averiguação por órgãos locais que compõem a Rede de Proteção, constatou-se que a
situação de risco ou de vulnerabilidade pessoal, familiar e/ou social inicialmente narrada nos autos NÃOmais persiste, não havendo necessidade
de qualquer outra medida, no âmbito civil, a ser adotada por este Órgão Ministerial.
Nesse sentido, considerando as respostas do Conselho Tutelar e da Secretaria de Saúde de Nossa Senhora de Nazaré/PI, verifica-se que a NF
em questão
alcançou a finalidade a que se destinava, com exaurimento de seu objeto e objetivo, inexistindo, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a
serem adotadas neste momento pela 2ª PJCM.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF
ou Procedimento Administrativo (PA).
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento,
PROCEDOAOARQUIVAMENTORESOLUTIVOda presente NF, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI),
com base no art. 4º, I, da Resolução CNMP n. 174/2017.
DEIXO DE NOTIFICAR o(a) NOTICIANTE, não só por haver sido a NF instaurada por dever de ofício (Res. CNMP n. 174/2017, art. 4º, § 2º), mas
também ante a resolutividade alcançada.
ATÍTULODEPROVIDÊNCIASFINAIS, proceda-se:
A EXPEDIÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO ao(à) noticiante a que faz alusão o Atendimento ao Público (AP), para fins de conhecimento;
Ao ARQUIVAMENTO deste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Cumpra-se com urgência.
Campo Maior - PI, datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo 2ª PJ de Campo Maior

4.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI22976
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 450-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 450-325/2021, instaurada a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, com vista a
apurar a situação das adolescentes M.V. de S.S. e M. da C.S.S. filhas da Sra. Maria do Amparo Sousa.
A notícia de fato se deu a fim de melhor averiguar-se a notícia de situação de vulnerabilidade das adolescentes M.V. de S.S. e M. da C.S.S.,
segundo relatório inicial, fora informado, que o Conselho Tutelar foi acionado para realizar uma visita domiciliar na residência da Sra. Maria do
Amparo Sousa, para conversar e ouvir as adolescentes.
Narra, ainda, o relatório inicial, denúncia anônima de que a adolescente M. da C.S.S. estava morando com o Sr. Manoel, vulgo Manelinho.
Em conversa com a genitora, esta informa que a adolescente M. da C.S.S. tem permissão para estar na casa do Sr. Manoel, disse ainda que não
aguenta mais as filhas, pois elas não a obedecem e já tem 53 anos de idade, além de sofrer com depressão. Informou ainda que, não tem
residência fixa pois a que tem o seu filho não a permite morar nela, e que por isso atualmente vive na casa de amigos.
Após a realização da visita, narra o relatório que o Sr. Manoel se dirigiu até a sede do Conselho Tutelar para informar que a adolescente somente
cuida de seu filho, o qual é sobrinho dela e que já estava a levando para casa da genitora, afirmou ainda que jamais teria qualquer tipo de
relacionamento com a adolescente.
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Inicialmente, o Ministério Público solicitou relatório circunstanciado/estudo social, a ser realizado pelo Centro de Assistência Social de Prata do
Piauí, devendo o órgão colher o máximo de informações possível quanto a relação familiar.
Ofício ao CRAS de Prata do Piauí - PI às fls. 27-28, reiteração às fls. 38-34, e relatório acostado aos autos às fls. 44-45. Em resposta, o CRAS
informou que atualmente a Sra. Maria do Amparo Sousa e as adolescentes estariam na cidade de Tocantinópolis - TO.
Por conseguinte, a fim de que fosse possibilitado o angariar das informações por meio dos profissionais do referido órgão sobre o caso em
comento, de modo que se viabilizasse a atuação do Parquet, oficiou-se Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, para de igual modo procederem
com relatório circunstanciado do caso, notadamente informando onde as adolescentes estariam residindo.
Ofício ao Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI às fls. 54-94, e relatório acostado aos autos às fls. 58, em que informa o atual endereço das
adolescentes e da genitora, qual seja: Rua Santo Antonio, Nº 1252, Bairro Alto Bonito, Tocantinópolis - TO, bem como o número de telefone
do neto da Sra. Maria do Amparo, sendo: 63 99949-9570.
É o breve relatório. Passa-se à decisão.
A teoria da proteção integral infere e compreende o direito da criança no ordenamento jurídico brasileiro declarando 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.
Ademais, o ECA em art. 3º dispõe acerca da necessidade de se observar as garantias fundamentais aplicáveis a toda pessoa humana com vistas
a melhor satisfazer a pleno desenvolvimento, vide abaixo:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Aliado ao exposto, é mister ressaltar a proteção e a efetivação desses direitos justifica-se pela necessidade de uma tutela especial para a criança
e ao adolescente, dada a presença de situações de risco a que estão expostos, sempre que ameaçados ou violados os seus direitos.
É importante assinalar, ainda, que o princípio da garantia prioritária defendido pelo ECA almeja que a criança e o adolescente tenham não só
oportunidades, mas também prioridade de atendimento em todos os serviços prestados pelo Estado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 147, I e II, fixa a competência com o domicílio da criança e do adolescente, in verbis:
Art. 147. A competência será determinada:
I -pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
Compulsando os autos, verifica-se que as adolescentes atualmente estão a residir em outro município, qual seja, Tocantinópolis - TO,
motivo pelo qual se faz necessário o declínio de atribuição para aquela Comarca, onde melhor se atende ao princípio da prioridade do
interesse do menor.
Não havendo, portanto, atribuição a esta Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, para dar continuidade com a presente demanda, sendo de rigor
seu declínio.
À vista do exposto, com baixa no SIMP desta unidade ministerial, determino a imediata remessa do presente procedimento administrativo à
Promotoria de Justiça de Tocantinópolis - TO, para adoção das providências que entender cabíveis, visto que as adolescentes lá
residem.
Comunique-se ao CSMP.
Barro Duro - PI, 08 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 613-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 613-325/2021, instaurada a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, com vistas a
acompanhar a situação de risco e vulnerabilidade da infante J.R.F. da C., filha de Zeliane Ferreira de Oliveira de 17 anos e Paulo Nunes Ferreira
da Costa.
A notícia de fato se deu a fim de melhor averiguar-se a notícia de situação de vulnerabilidade da referida infante e eventual ajuizamento de
guarda, segundo relatório inicial, fora informado, que a genitora, Zeliane Ferreira sai para rua, ingere bebidas alcoólicas, levando a criança
consigo para lugares inadequados, chegando a maltratar a criança, batendo em sua cabeça por esta não ficar quieta.
Denunciou-se ainda um episódio em que a Sra. Zeliane levou a criança para o Balneário Frango de Ouro em Prata do Piauí, e que a criança em
um momento de descuido pulou na piscina, sendo salva pelo segurança que estava no local.
Narra o relatório que o Conselho procurou a avó paterna da criança, Sra. Madalena, a qual relatou que o genitor da criança está em São Paulo,
mas que gostaria de obter a guarda dela, pois, segundo ela, a criança estaria correndo risco de vida.
Inicialmente, o Ministério Público solicitou relatório circunstanciado/estudo social, a ser realizado pelo Centro de Assistência Social de Prata do
Piauí, devendo o órgão colher o máximo de informações possível quanto a relação familiar, inclusive com o genitor da criança.
Ofício ao CRAS de Prata do Piauí - PI às fls. 26-27, e relatório acostado aos autos às fls. 34-36. Em resposta, o CRAS informou que atualmente a
Sra. Zeliane Ferreira de Oliveira, genitora da menor, estaria na cidade de Beneditinos - PI, com seu atual companheiro e com a criança.
Por conseguinte, a fim de que fosse possibilitado o angariar das informações por meio dos profissionais do referido órgão sobre o caso em
comento, de modo que se viabilizasse a atuação do Parquet, oficiou-se Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, para de igual modo procederem
com relatório circunstanciado do caso, notadamente informando onde a criança está residindo, e se possível discorra sobre as condições física e
psicológica da menor J.R.F. da C., assinalando se ele está em situação de vulnerabilidade iminente ou não.
Ofício ao Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI às fls. 45-46, e relatório acostado aos autos às fls. 58, em que informa o atual endereço da
menor e da genitora, qual seja: Rua 7 de julho, Nº 338, Centro de Beneditinos - PI, bem como o número de telefone da sogra de Zeliane,
sendo: 86 9509-5622.
É o breve relatório. Passa-se à decisão.
A teoria da proteção integral infere e compreende o direito da criança no ordenamento jurídico brasileiro declarando 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.
Ademais, o ECA em art. 3º dispõe acerca da necessidade de se observar as garantias fundamentais aplicáveis a toda pessoa humana com vistas
a melhor satisfazer a pleno desenvolvimento, vide abaixo:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Aliado ao exposto, é mister ressaltar a proteção e a efetivação desses direitos justifica-se pela necessidade de uma tutela especial para a criança
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e ao adolescente, dada a presença de situações de risco a que estão expostos, sempre que ameaçados ou violados os seus direitos.
É importante assinalar, ainda, que o princípio da garantia prioritária defendido pelo ECA almeja que a criança e o adolescente tenham não só
oportunidades, mas também prioridade de atendimento em todos os serviços prestados pelo Estado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 147, I e II, fixa a competência com o domicílio da criança e do adolescente, in verbis:
Art. 147. A competência será determinada:
I -pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
Compulsando os autos, verifica-se que a menor atualmente está a residir em outro município, qual seja, Beneditinos - PI, motivo pelo
qual se faz necessário o declínio de atribuição para aquela Comarca, onde melhor se atende ao princípio da prioridade do interesse do
menor.
Não havendo, portanto, atribuição a esta Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, para dar continuidade com a presente demanda, sendo de rigor
seu declínio.
À vista do exposto, com baixa no SIMP desta unidade ministerial, determino a imediata remessa do presente procedimento administrativo à
Promotoria de Justiça de Beneditinos - PI, para adoção das providências que entender cabíveis, visto que a menor lá reside.
Comunique-se ao CSMP.
Barro Duro - PI, 08 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 613-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 613-325/2021, instaurada a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, com vistas a
acompanhar a situação de risco e vulnerabilidade da infante J.R.F. da C., filha de Zeliane Ferreira de Oliveira de 17 anos e Paulo Nunes Ferreira
da Costa.
A notícia de fato se deu a fim de melhor averiguar-se a notícia de situação de vulnerabilidade da referida infante e eventual ajuizamento de
guarda, segundo relatório inicial, fora informado, que a genitora, Zeliane Ferreira sai para rua, ingere bebidas alcoólicas, levando a criança
consigo para lugares inadequados, chegando a maltratar a criança, batendo em sua cabeça por esta não ficar quieta.
Denunciou-se ainda um episódio em que a Sra. Zeliane levou a criança para o Balneário Frango de Ouro em Prata do Piauí, e que a criança em
um momento de descuido pulou na piscina, sendo salva pelo segurança que estava no local.
Narra o relatório que o Conselho procurou a avó paterna da criança, Sra. Madalena, a qual relatou que o genitor da criança está em São Paulo,
mas que gostaria de obter a guarda dela, pois, segundo ela, a criança estaria correndo risco de vida.
Inicialmente, o Ministério Público solicitou relatório circunstanciado/estudo social, a ser realizado pelo Centro de Assistência Social de Prata do
Piauí, devendo o órgão colher o máximo de informações possível quanto a relação familiar, inclusive com o genitor da criança.
Ofício ao CRAS de Prata do Piauí - PI às fls. 26-27, e relatório acostado aos autos às fls. 34-36. Em resposta, o CRAS informou que atualmente a
Sra. Zeliane Ferreira de Oliveira, genitora da menor, estaria na cidade de Beneditinos - PI, com seu atual companheiro e com a criança.
Por conseguinte, a fim de que fosse possibilitado o angariar das informações por meio dos profissionais do referido órgão sobre o caso em
comento, de modo que se viabilizasse a atuação do Parquet, oficiou-se Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, para de igual modo procederem
com relatório circunstanciado do caso, notadamente informando onde a criança está residindo, e se possível discorra sobre as condições física e
psicológica da menor J.R.F. da C., assinalando se ele está em situação de vulnerabilidade iminente ou não.
Ofício ao Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI às fls. 45-46, e relatório acostado aos autos às fls. 58, em que informa o atual endereço da
menor e da genitora, qual seja: Rua 7 de julho, Nº 338, Centro de Beneditinos - PI, bem como o número de telefone da sogra de Zeliane,
sendo: 86 9509-5622.
É o breve relatório. Passa-se à decisão.
A teoria da proteção integral infere e compreende o direito da criança no ordenamento jurídico brasileiro declarando 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.
Ademais, o ECA em art. 3º dispõe acerca da necessidade de se observar as garantias fundamentais aplicáveis a toda pessoa humana com vistas
a melhor satisfazer a pleno desenvolvimento, vide abaixo:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Aliado ao exposto, é mister ressaltar a proteção e a efetivação desses direitos justifica-se pela necessidade de uma tutela especial para a criança
e ao adolescente, dada a presença de situações de risco a que estão expostos, sempre que ameaçados ou violados os seus direitos.
É importante assinalar, ainda, que o princípio da garantia prioritária defendido pelo ECA almeja que a criança e o adolescente tenham não só
oportunidades, mas também prioridade de atendimento em todos os serviços prestados pelo Estado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 147, I e II, fixa a competência com o domicílio da criança e do adolescente, in verbis:
Art. 147. A competência será determinada:
I -pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
Compulsando os autos, verifica-se que a menor atualmente está a residir em outro município, qual seja, Beneditinos - PI, motivo pelo
qual se faz necessário o declínio de atribuição para aquela Comarca, onde melhor se atende ao princípio da prioridade do interesse do
menor.
Não havendo, portanto, atribuição a esta Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI, para dar continuidade com a presente demanda, sendo de rigor
seu declínio.
À vista do exposto, com baixa no SIMP desta unidade ministerial, determino a imediata remessa do presente procedimento administrativo à
Promotoria de Justiça de Beneditinos - PI, para adoção das providências que entender cabíveis, visto que a menor lá reside.
Comunique-se ao CSMP.
Barro Duro - PI, 08 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
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DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000010-214/2020
Trata-se de decisão encaminhada pela Procuradoria-Geral de Justiça autuada como Notícia de Fato (NF) 000010-214/2020.
O feito fora declinado a esta Promotoria de Justiça em virtude notícia de fato de acórdão referente ao julgamento procedente da representação
apresentada pelo Ministério Público de Contas em face dos Srs. Wilhelm Barbosa Lima (Prefeito de Prata do Piauí) e Fransuélio Melão da Silva
(Secretário Municipal de Saúde de Prata do Piauí), relativamente à nomeação do segundo representado, o que teria violado norma do TCE.
Compulsando-se os autos, verifica-se que não há elementos que apontem violação de normas jurídicas, para além do quanto apurado pela
PGJ/MPPI.
Eis o relatório. Passo à decisão.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 07 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI22977
NOTÍCIA DE FATO Nº 71-189/2019 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 71-189/2019 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito da
Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 12.03.2019.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 10 de março de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº520-188/2020
PORTARIA Nº 020/2022
VISTOEMCORREIÇÃOINTERNA-2022
Portaria nº 020/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 520-188/2020 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de apurar supostos impactos causados ao meio ambiente e a população rural da cidade de Queimada Nova-PI, haja vista a empresa,
Enel Green Power, responsável pela construção do Parque de Energia Eólica, no mencionado município, está utilizando das vias da cidade, com
grande fluxo de carretas e máquinas pesadas, ocasionando muita poeira, o que devasta, sobremaneira as propriedades e os plantios. Além disso,
devido à elevação da terraplanagem feita pela empresa, os esgotos têm se acumulado em frente as residências.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDOque o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOa necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deverá ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017, do CNMP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 520-188/2020 em ProcedimentoAdministrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de apurar
supostos impactos causados ao meio ambiente e a população rural da cidade de Queimada Nova-PI, haja vista a empresa, Enel Green Power,
responsável pela construção do Parque de Energia Eólica, no mencionado município, está utilizando das vias da cidade, com grande fluxo de
carretas e máquinas pesadas, ocasionando muita poeira, o que devasta, sobremaneira as propriedades e os plantios. Além disso, devido à
elevação da terraplanagem feita pela empresa, os esgotos têm se acumulado em frente as residências. , DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, para conhecimento, segundo
determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a expedição de Ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, para que seja solicitada à Coordenadoria de
Perícias e Pareceres Técnicos inspeção no local indicado nos fólios, bem como sugestão de diligências a serem realizadas no presente;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 521-188/2020
PORTARIA Nº 021/2022
VISTOEMCORREIÇÃOINTERNA-2022
Portaria nº 021/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 521-188/2020 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de averiguar eventual negligência praticada em face da idosa Raimunda Antônia de Jesus, no Município de Acauã-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Lei nº 10.741/03, reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ";
CONSIDERANDO que, segundo o art. 3º, do Estatuto do Idoso, "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária";
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, do Estatuto reportado, que preconiza que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, sendo
"dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois dos Direitos Fundamentais, revelando-se, pois, direitos individuais indisponíveis, sendo
obrigação do Estado e da sociedade garantir à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, assegurados na Constituição e nas leis, bem como colocá-la a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 75, impõe que, nos processos e procedimentos em que não for
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos
autos depois das partes, podendo juntar
documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis;
CONSIDERANDO, também, a expiração do prazo da Notícia de Fato nº 521- 188/2020, bem como a necessidade de continuação das
investigações;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 521-188/2020 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de averiguar
possível praticada em face da idosa Raimunda Antônia de Jesus, no Município de Acauã-PI, no Município de Paulistana-PI, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento ao preconizado no art.
2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Acauã-PI, para que realize o acompanhamento da idosa Raimunda Antônia
de Jesus, encaminhando relatório circunstanciado atualizado no prazo de 20 (vinte) dias;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
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RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 524-188/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
INDÍCIO NÃO CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP.
ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Procedimento Administrativo instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua
conclusão, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Notícia de Fato nº 524-188/2020, instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para adoção de providências
quanto ao aumento abusivo de preços por parte das distribuidoras e revendedoras de gás de cozinha pelo país.
Perscrutando os fólios, inobstante o longo lapso temporal desde a sua instauração, só foi acostado aos autos Portaria de conversão em
Procedimento Administrativo, contudo, a referida conversão sequer foi realizada no sistema próprio (SIMP), vencido há 602 (seiscentos e dois)
dias.
A investigação em epígrafe foi instaurada em idos de 2020, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua
instauração.
É, em sua concisão possível, o relatório. 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.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo- se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela
investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomandose até seu desiderato.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapsotemporalrazoávelparaaconclusãoordináriadeinvestigaçãoministerialporprocedimentoadministrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via
E. CSMP/PI.
Oportuno recordar, ainda, as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Passado o prazo recursal sem interposição, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se. Paulistana-PI, 10 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 533-188/2021 PORTARIA Nº 047/2022
VISTOEMCORREIÇÃOINTERNA-2022
Portaria nº 047/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 533-188/2021 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de averiguar eventual negligência praticada em face da idosa Maria Arcanja da Silva.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDOque a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Lei nº 10.741/03, reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ";
CONSIDERANDO que, segundo o art. 3º, do Estatuto do Idoso, "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária";
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, do Estatuto reportado, que preconiza que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, sendo
"dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
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CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois dos Direitos Fundamentais, revelando-se, pois, direitos individuais indisponíveis, sendo
obrigação do Estado e da sociedade garantir à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, assegurados na Constituição e nas leis, bem como colocá-la a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 75, impõe que, nos processos e procedimentos em que não for
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos
autos depois das partes, podendo juntar
documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis;
CONSIDERANDO, também, a expiração do prazo da Notícia de Fato nº 533- 188/2021, bem como a necessidade de continuação das
investigações;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 533-188/2021 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de averiguar
possível negligência praticada em face da idosa Maria Arcanja da Silva, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI,
da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento ao preconizado no art.
2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a certificação de realização da audiência extrajudicial determinada no Despacho de ID nº 33397223. Não havendo sido realizada, redesigne-se a
sobredita para data próxima e desimpedida;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 534-188/2021 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 534-188/2021 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito
da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 21.07.2021.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato, sem qualquer documento juntado.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 15 de março de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 580-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 580-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar possível ocorrência
do delito de ameaça no âmbito da violência doméstica, ocorrido no Município de Paulistana-PI.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi contatada a denunciante, a fim de colher informações adicionais para adoção das medidas
cabíveis pelo Parquet.
Ocorre que, conforme certidão de ID nº 3133702 - Página Doc: 1 e documentos de ID nº 3133703 - Página Doc: 1-4, a suposta vítima, Sra. Lyz
Tyller Rodrigues Arrais, negou as ameaças indicadas.
Epítome do necessário. Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não persiste, pelo que desnecessário a continuação
do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, consta informação de negativa das ameaças possivelmente
perpetradas.
Frise-se, por oportuno, que o delito de ameaça, insculpido no art. 147, do Código Penal, é crime de ação penal pública condicionada à
representação, sendo certo sublinhar que, uma vez que a vítima manifesta desinteresse no prosseguimento da ação, não pode o órgão ministerial
iniciar a persecução criminal. Dispõe o Código Penal que:
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. (Grifei)
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
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Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017: Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação
judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 4, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Paulistana-PI, 25 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 609-188/2019 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 609-188/2019 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito
da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 25.10.2019.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 609-188/2021
PORTARIANº048/2022
VISTO EM CORREIÇÃO INTERNA - 2022
Portaria nº 048/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 609-188/2021 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de acompanhar denúncia anônima recebida por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a qual relata que exalunos do Instituto de Educação Sapiens, que funcionava dentro das instalações do CETI Lucinete Santana da Silva, foram lesionados pela
faculdade em que a Sra. Lucicleia Acioly Rebouças Lima era gestora; e ainda, sobre várias situações em que a Sra. Lucicleia Acioly comete
irregularidades, como desvio de material escolar dos alunos, cobrança indevida de alunos para inscrições em minicursos e irregularidades nas
licitações de prestação de contas da escola.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos
relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDOque o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOa necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deverá ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017, do CNMP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 609-188/2021 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de acompanhar
denúncia anônima recebida por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a qual relata que ex-alunos do Instituto de Educação
Sapiens, que funcionava dentro das instalações do CETI Lucinete Santana da Silva, foram lesionados pela faculdade em que a Sra. Lucicleia
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Acioly Rebouças Lima era gestora; e ainda, sobre várias situações em que a Sra. Lucicleia Acioly comete irregularidades, como desvio de
material escolar dos alunos, cobrança indevida de alunos para inscrições em minicursos e irregularidades nas licitações de prestação de contas
da escola, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo estatui o art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento ao preconizado no art.
2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a certificação de cumprimento das diligências exaradas no Despacho de ID nº 34235738. Em não havendo resposta aos expedientes acima
indicados, reiterem-se os sobreditos, por até 03 (três) vezes, independente de nova conclusão, com as ressalvas de praxe;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

4.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI22978
SIMP 000467-435/2022
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir de termo de declaração prestado no dia 23 de março de 2022 por DALILA CRISLY SILVA
DOS SANTOS, a qual afirmou que no dia 21 de março seu estabelecimento de trabalho ficou sem energia elétrica, que foi prontamente
restabelecida nos demais pontos comerciais exceto em seu estabelecimento.
Informou ainda que no dia seguinte protocolou reclamação junto à Equatorial e que, até a data da formalização do presente AP, o problema não
havia sido solucionado.
Juntou protocolos de atendimento junto à concessionária e ao Procon Municipal.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Nos termos da Constituição Federal:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
De plano, observa-se que o direito supostamente violado tem natureza individual, daí porque o objeto da presente notícia de fato não restou
elencado no rol dos direitos tutelados pelo parquet.
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando estes forem
classificados como indisponíveis, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados.
Assim, não cabendo ao Ministério Público a chancela de direitos individuais disponíveis, deve a representante promover, por meio de advogado
ou Defensoria Pública, medida judicial cabível para a defesa do interesse individual potencialmente lesado.
Em seara consumerista, outrossim, a atuação do Ministério Público demanda a configuração de lesão a direitos e interesses coletivos latu sensu,
conforme apregoa o Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020:
Art. 4º A reclamação, representação ou denúncia do consumidor que configure lesão aos interesses dos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos tutelados por este Ato poderá ser apresentada pessoalmente, por telefone, pelas redes sociais ou qualquer outro meio eletrônico de
comunicação disponível pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que deverá ser registrada como reclamação.
Art. 5º Se os fatos narrados na reclamação, representação ou denúncia não evidenciarem lesão aos interesses ou direitos tutelados por este Ato,
se já forem objeto de investigação, processo administrativo ou ação civil pública, ou, ainda, se já se encontrarem solucionados, a autoridade
administrativa arquivará a reclamação e dará ciência da decisão ao interessado, preferencialmente por correio eletrônico.
§1º Em se tratando de reclamação, representação ou denúncia que configure exclusivamente direito individual, o Procon/MPPI orientará
adequadamente o consumidor quanto aos seus direitos e o encaminhará ao órgão administrativo ou judicial competente.
Conforme relatado pela requerente, o serviço de distribuição de energia elétrica foi prontamente restabelecido nos demais pontos comerciais,
pelo que, no caso aqui tratado, não há como se aferir que a má prestação do serviço atingiu interesses coletivos a ponto de atrair a tutela
ministerial, pelo que, como já providenciado pela requerente, deve o fato, quanto à defesa do direito do consumidor, ser tratado no âmbito do
Procon Municipal.
Diante do exposto, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato.
Publique-se em DOEMP.
Seja a requerente cientificada da presente decisão, por meio eletrônico, consignando-se a possibilidade de interposição de recurso, nos termos
do art. 4º, §1º, da Resolução 174, do CNMP.
Comunique-se ao E. CSMP.
Não havendo recurso em face da presente decisão, seja o feito arquivado em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
DECISÃO
SIMP 001472-435/2021
Trata-se de Notícia de Fato registrada a partir de manifestação encaminhada via e-mail por Vanusa Barroso, a qual noticia potencial acúmulo
indevido de remuneração por MICAELLE CRAVEIRO COSTA, que estaria recebendo como funcionária efetiva do gabinete da Prefeitura de
Nossa Senhora de Nazaré, com jornada semanal de 40 horas, além de trabalhar em seu escritório de advocacia na Rua Siqueira Campos, n.º
450, Centro de Campo Maior/PI, e ainda ter contrato de advogada da Câmara Municipal também de Nossa Senhora de Nazaré.
Em pesquisa SAGRES foi constatado que a noticiada possui vínculo efetivo com o Município de Nossa Senhora de Nazaré desde 04/04/2011 até
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a presente data, bem como que possuiu vínculo com a Câmara Municipal de Nossa Senhora de Nazaré entre 2017 e 2021 decorrente de
contratos de prestação de serviços de assessoria jurídica (ID 34489016).
O prefeito municipal apresentou as informações vista no ID 53149674. A noticiada apresentou defesa administrativa vista no ID 53208124.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. 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.
A acumulação remunerada de cargos públicos é, em regra, constitucionalmente proibida por força do disposto no art. 37, XVI, da CRFB/88, de
forma a atender ao princípio constitucional da eficiência.
No entanto, a própria Constituição prevê três exceções, quais sejam: a acumulação de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com
outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas, desde de que atendido
em todos os casos o requisito da compatibilidade de horários. Para além das exceções, o texto constitucional não estatuiu outras
regulamentações.
No caso em tela, tem-se que a noticiada é titular de apenas um cargo público efetivo de atendente/recepcionista, no Município de Nossa Senhora
de Nazaré, desde 04/04/2011, com carga horária de 40h semanais.
Além do referido cargo, a noticiante manteve vínculo com a Câmara Municipal de Nossa Senhora de Nazaré entre 2017 e 2021 decorrente de
contrato para prestação do serviço de assessoria jurídica. E ainda exerce atividade privada de advocacia, inscrita nos quadros da OAB desde
11/02/2015.
O ponto de interesse público, portanto, diz respeito à compatibilidade de horário e o efetivo desempenho do cargo público municipal de
atendente/recepcionista, que possui carga horária de 40h semanal.
O ente municipal informou que, na conveniência e oportunidade da administração, a servidora ficou cedida de 2011 a 2013 através de convênio
com Poder Judiciário do Estado do Piauí, lotada na 1ª Vara da Comarca de Campo Maior-PI. Além de ter figurado nos anos de 2015 a 2017 como
preposta do município em razão das altas demandas judiciais ajuizadas na Comarca de Campo Maior-PI e na Justiça do Trabalho em Piripiri.
Disse também que, apesar de estar inscrita nos quadros da OAB, a servidora nunca apresentou/representou qualquer processo administrativo ou
judicial, ainda que em causa própria, contra o ente municipal, bem como que jamais teve cargo de Chefia na Administração do município, ou
qualquer outro do rol taxativo previsto no artigo 28 do Estatuto da Advocacia.
Quanto ao exercício da advocacia, a noticiante esclareceu tratar-se de atividade privada que se iniciou em 11/02/2015 e é desempenhada de
forma colaborativa com outros advogados, não estando adstrita a dia e horário específico para a realização de seu trabalho, o qual é flexibilizado
de maneira a não ter qualquer interferência em seu vínculo efetivo.
Quanto ao vínculo mantido com a Câmara Municipal, disse que este possui natureza contratual, decorrente de processo de inexigibilidade de
licitação, tendo como objeto a prestação de assessoria jurídica, e que perdurou entre 2017 e 2021, não subsistindo na presente data.
Atualmente a servidora ocupa o cargo em comissão de Assessora Especial da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
de Nazaré e desempenha suas atividades em regime de teletrabalho, conforme portaria juntada aos autos (ID 53208124).
Apesar de não desempenhar efetivamente as atribuições do cargo para o qual foi aprovada em concurso público, dos documentos carreados aos
autos, não é possível concluir que a servidora municipal MICAELLE CRAVEIRO COSTA tenha acumulado indevidamente cargos públicos em
qualquer período.
Isso porque os demais cargos por ela exercidos possuem naturezas distintas, sendo um vínculo contratual com a Câmara Municipal e outro o
desempenho de atividade privada.
Analisando a linha cronológica, observa-se que a noticiada somente passou a acumular as três atividades simultaneamente entre 2017 e 2021,
quando celebrou contrato com a Câmara Municipal para prestação do serviço de assessoria jurídica.
Não há nos autos elementos mínimos que indiquem não ter a servidora exercido suas funções no Município de Nossa Senhora de Nazaré em
razão de eventual incompatibilidade de horários na cumulação com os demais vínculos acumulados, capazes de justificar uma atuação ministerial
para ressarcimento ao erário. Ainda, não há notícias de ter ela atuado em causas que sejam incompatíveis com o interesse da Administração
Pública.
O Supremo Tribunal Federal fixou tese, segundo a qual "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na
Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma
infraconstitucional que limite a jornada semanal" (Tema 1081).
Apregoa o art. 4º da Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - fordesprovidadeelementosdeprovaoudeinformaçãomínimosparaoiníciodeumaapuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
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, ARQUIVO a presente notícia de fato em Promotoria de Justiça.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao noticiante por via eletrônica para os fins do art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017,
comunicando-se ao E. CSMP.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça.

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL - PI22979
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 004/2017
SIMP 000484-221/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo (PA), sob o SIMP 000484-221/2019, instaurado em 26.10.2017 no âmbito da Promotoria de Justiça de
Monsenhor Gil (PJMG), com o fito o de acompanhar a implantação da Procuradoria Jurídica Municipal de Monsenhor Gil.
Em Despacho acostado ao ID: 53135889, foi determinada a expedição de ofício ao CACOP, solicitando auxílio na resolutividade do feito, ante a
complexidade da temática em comento.
Ofício n° 41/2022 fora enviado, via SEI, ao CACOP solicitando apoio operacional (ID 53248594)
No entanto, o CACOP informou que precisaria dos autos digitais integrais para analisar o feito (ID 53254497).
O procedimento físico fora digitalizado, conforme movimentação de ID 53335850, porém foi possível observar que nos autos físicos consta
uma resposta do Município de Monsenhor Gil (ID 53335850 - págs. 39/40).
O Município alega que o STF decidiu que os Municípios não têm obrigação de instituir procuradorias, por ausência de previsão na
Constituição da República e que não existe a mínima possibilidade de existir uma Procuradoria com concursados nesses Municípios devido a
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questões econômicas e por falta de demanda que justifique a existência do órgão.
Ainda, afirmou que a escolha deverá ser político-administrativa, seguindo critérios de discricionariedade de quem exerce a chefia do
Executivo Municipal, ressalvando a completa possibilidade de controle externo, sobretudo o controle pelo Poder Judiciário, quanto à decisão
administrativa.
Procedimento concluso para decisão/despacho (ID 53336101)
É o relatório.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que
clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao
Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e
Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade
objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na
forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoção do interesse público primário, dos interesses sociais, dos interesses coletivos lato sensu (difusos, coletivos
stricto sensu e individuais homogêneos de relevância social, disponíveis ou não) e individuais indisponíveis, em presumível situação de
risco, vedada toda e qualquer atuação fora de sua vocação institucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio. Os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados, precisam de amparo
ministerial no caso concreto. Fazer perdurar INFINITAMENTE uma investigação sem qualquer confirmação de indício ou fato seria uma
afronta constitucional e processual, uma espécie de investigação ad aeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris, aplicável mutatis mutandi aos PA's
e NF's:
"O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os pressupostos fáticos ou jurídicos
que sirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação civil pública, b) porque a investigação demonstrou que, embora tivessem
existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação. (GRIFOS NOSSOS)."
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
Volvendo ao caso em exame, verifica-se que o PA foi instaurado com o fito de acompanhar a implantação da Procuradoria Jurídica Municipal
de Monsenhor Gil.
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Todavia, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que Municípios não são obrigados a possuir Procuradorias
Municipais, organizadas em carreira, mediante concurso público, conforme ementa oficial abaixo transcrita:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE
ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE
À DECISÃO RECORRIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE
SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) - AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(RE 893694 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG
16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)
Esse entendimento foi pontuado pelo Município de Monsenhor Gil que respondeu à requisição ministerial informando, em síntese, que o STF
decidiu que os Municípios não têm obrigação de instituir procuradorias, por ausência de previsão na Constituição da República e que
não há a mínima possibilidade de existir uma Procuradoria com concursados nesses Municípios devido a questões econômicas e por
falta de demanda que justifique a existência do órgão.
Nesse sentido, considerando a decisão do STF proferida no RE 893694 AgR, bem como a resposta apresentada pelo Município de
Monsenhor Gil, verifica-se que inexiste, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas neste momento pela PJMG.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF,
PA, PP ou IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, PROCEDO AO ARQUIVAMENTO do presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz
da interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, II, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
DEIXO DE NOTIFICAR o(a) NOTICIANTE, ante o PA ter sido instaurado por dever de ofício (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 13, §2º).
A TÍTULO DE PROVIDÊNCIAS FINAIS, PROCEDA-SE:
01) À COMUNICAÇÃO ao CSMP-PI sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, para conhecimento;
02) A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI);
03) Ao ARQUIVAMENTO deste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ -PI22981
NOTÍCIA DE FATO nº 06/2022
SIMP nº 000028-310/2022
Objeto:Processo SEI - 19.21.0378.0016691/2021-53 - Acórdão nº 316/2021 referente à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Nova
Santa Rita/PI, exercício financeiro de 2019.
PORTARIA Nº 32/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 06/2022 (SIMP 000028-310/2022), referente peças de
informações, encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, que tratam de cópia dos autos, processo TC nº 022.455/19, com
relação ao Acórdão nº 316/2021, referente à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Nova Santa Rita/PI, contas anuais de gestão exercício financeiro de 2019;
CONSIDERANDO ter sido 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 a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a apuração da suposta irregularidade, bem como apurar atos de improbidade administrativa dos responsáveis;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de realização de diligência, e que o prazo de
tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 06/2022 (SIMP 000028-310/2022) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
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;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Solicitar apoio ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para a análisee parecer
técnico,comsugestão de atuaçãoemodelos de peças cabíveis ao caso.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Notícia de Fato n° 33/2022.
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Simp n° 000413-426/2022.
Objeto: Apurarirregularidades consubstanciadas no não pagamento do piso nacional do magistério, garantido por lei (portaria N° 67 do Ministério
da Educação) para os professores seletistas pelo Prefeito Municipal de São João do Piauí.
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de peças de informação noticiando irregularidades consubstanciadas no não pagamento do piso nacional do magistério,
garantido por lei (portaria N° 67 do Ministério da Educação) para os professores seletistas pelo Prefeito Municipal de São João do Piauí.
Em síntese, as peças de informações dizem respeito a manifestação encaminhada pela Ouvidoria-Geral do Ministério Publico em que se noticia o
não pagamento do piso nacional do magistério garantido por lei a servidores seletistas pelo Prefeito Municipal de São João do Piauí.
Em projeto enviado à Câmara de vereadores do município, o Prefeito inclui somente os professores efetivos, sendo que a Lei não distingue
vínculo empregatício com a administração pública.
Acostado ao presente procedimento cópia dos autos do SIMP 000516-426/2022.
É o relatório.
Analisando o acervo dos procedimentos extrajudiciais em tramitação nesta Promotoria de Justiça, verifica-se que houve a instauração de Notícia
de Fato abordando o mesmo tema deste Procedimento, qual seja: Notícia de Fato n° 32/2022 (Simp n° 000404-426/2022).
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público aduz, em seu art. 4º, inciso I, que a Notícia de Fato será arquivada quando
"o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Assim, verifica-se que os fatos em análise já sãoobjeto de Notícia de Fato que tramita nesta Promotoria, razão pela qual entendo desnecessária a
tramitação deste, por estar caracterizada a litispendência.
Diante de tal argumento, o arquivamento éa medidaque se impõe.
ISTO POSTO, o Ministério Público, por este Promotor de Justiça, vem promoveroarquivamentodo presente procedimento, com esteio no art.
4º,caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, deixando de submeter a
presentedecisão ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Ressalte-se ser desnecessário a juntada de cópia dos autos, uma vez que as documentações que instruem os presentes autos
possuem cópia aos da Notícia de Fato n° 32/2022 (Simp n° 000404-426/2022).
Por se tratar de dever de ofício,conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de
praxe.
Por fim, determino que se proceda com as anotações necessárias no SIMP, assim como a devida baixa.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA - PI22982
Atendimento ao Público
SIMP Nº 83-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 000083-166/2022, na qual o noticiante informa que uma padaria na cidade de Hugo Napoleão
produziria uma fumaça e que a mesma iria para a sua residência e prejudiciaria a saúde de sua família, não tendo juntado nenhum laudo médico
que respaudasse seu pedido.
Notificado o noticiante, a comprovar que o mesmo teria provocado anteriormente o município de Hugo Napoleão, este juntou relatório da
Vigilância Sanitária, datado de 14/02/2022, sem indicar nenhuma irregularidade capaz de ensejar atuação ministerial.
O Essencial a relatar.
Calha acentuar que não há fato relevante ou elementos suficientes que repousam na presente notícia de fato, capaz de ensejar a conversão do
procedimento em Inquérito Civil Público ou elementos para ajuizamento de ação judicial, de sorte que determino o ARQUIVAMENTO da presente
Notícia de Fato, com a respectiva baixa no SIMP, e a publicação da presente decisão no DOEMPPI, intimando-se o noticiante, a teor do que
dispõe a Resolução 174/2017 do CNMP. Fiquem os autos eletrônicos à disposição para atividade correicional.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), terça-feira, 12 de abril de 2022, 09:52:19.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 09/2022
SIMP Nº 371-426/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 000371-166/2022, na qual a parte (empresa privada) relata "Equipe Edital - SIEG (edital@siegad.com.br) solicitou cópia do Edital do PR/1/2022 à Prefeitura Municipal de Lagoinha do Piauí, cujo objeto "Aquisição demóveis em geral para uso
das secretarias e demais órgãos da administração pública municipal", mas não obteve resposta"
O Essencial a relatar.
A documentação apresentada evidencia se cuidar, na espécie, de interesse individual, querendo a empresa utilizar-se do Ministério Público para
resolver problemas relativos a sua atuação profissional, junto ao município de Lagoinha, sem demonstrar qualquer violação ao interesse público.
Por não envolver interesse coletivo, deve a parte buscar seu direito por meio de advogado ou pela Defensoria Pública, caso seja hipótese de
intervenção desta.
A hipótese aventada nos autos não se inserem na intervenção ministerial elencada no texto constitucional, razão pela qual determino o
ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, vez que se cuida de interesse individual disponível.
Com os elementos constantes nos autos não há elementos suficientes para conversão em outro procedimento ou ajuizamento de ação.
Desta forma, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, informando o noticiante da presente decisão, cujos autos virtuais
deverão permanecer a disposição da corregedoria para os devidos fins.
Publique-se a presente decisão no DOEMPPI, sem necessidade de encaminhamento para o Conselho Superior do Ministério Público, tendo em
vista o disposto na resolução 174/2017 CNMP.
Cumpridas as diligências do parágrafo anterior, ARQUIVE-SE definitivamente no SIMP.
Água Branca (PI), segunda-feira, 11 de abril de 2022, 09:46:23.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

4.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI22983
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Objeto: Controle Externo da Atividade Policial - Apurar a inércia da Delegacia Regional de Bom Jesus-PI em instaurar a Verificação de
Procedência das Informações Noticiadas (VPI), a investigar as supostas ameaças em face do Sr.º Júlio Lourenço, bem como o suposto
estelionato tendo como vítima o Sr.º Ernoel Rodrigues Júnior.
Procedimento Administrativo SIMP nº 000531-434/2021
PORTARIAnº02/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 1ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, 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 do 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 000531-434/2021, a apurar a possível prática dos crimes de
ameaça e estelionato relatados no bojo do Processo nº 0000479-69.2012.8.18.0042, remetidos a esta PJ pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca
de Bom Jesus - PI (Ofício nº 21024/2021);
CONSIDERANDO que a 9º Delegacia Regional de Polícia Civil de Bom Jesus - PI foi oficiada através do expediente de ID. 33849692 (Ofício n.º
822/2021.531- 434/2021/SUPJBJ-MPP) para realizar a Verificação de Procedência das Informações Noticiadas (VPI), não tendo, contudo, se
manifestado no prazo consignado;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. art. 53, I, da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Púbico do Estado
do Piauí, estabelece que é atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI instaurar procedimentos administrativos relativos ao Controle
Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra expirado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Oficie-se o Delegado Regional de Polícia Civil de Bom Jesus-PI, JUCIÊR ALYSON A. DOS SANTOS, via correio eletrônico, instruindo-se com
cópia integral destes autos, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias, preste esclarecimentos sobre a instauração de procedimento policial
investigativo a apurar as supostas ameaças em face do Sr.º Júlio Lourenço, bem como o suposto estelionato tendo como vítima o Sr.º Ernoel
Rodrigues Júnior, fatos relatados no bojo do Processo Judicial nº 0000479-69.2012.8.18.0042 (2º Vara de Bom Jesus-PI).
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente.
Maurício Verdejo G. Júnior
Promotor de Justiça

4.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI22984
PASIMPN.000983-361/2019
INTERESSADO(A): José Gomes da Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis do idoso José Gomes da Silva, com
qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio do CREAS de
Picos, estaria em situação de risco, em decorrência de negligência praticada por seus familiares, além de encontrar-se em situação de rua.
Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 14/10/2019, o feito seguiu sua marcha e, adotadas as diligências necessárias e realizados os encaminhamentos legais devidos,
sobreveio, em ID 34403996, informação do CREAS do Município de Picos sobre o falecimento do idoso em referência, sendo juntada certidão de
óbito.
De tal sorte, a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa apontada, objeto deste procedimento, a essa altura, não
tem mais resultado prático, em razão do fato morte ocorrido. Logo, o feito perdeu o seu objeto.
Nesse contexto, falta o interesse em seguir-se com este
procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por este procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 25 de fevereiro de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
PASIMPN.000983-361/2019
INTERESSADO(A): José Gomes da Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis do idoso José Gomes da Silva, com
qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio do CREAS de
Picos, estaria em situação de risco, em decorrência de negligência praticada por seus familiares, além de encontrar-se em situação de rua.
Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 14/10/2019, o feito seguiu sua marcha e, adotadas as diligências necessárias e realizados os encaminhamentos legais devidos,
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sobreveio, em ID 34403996, informação do CREAS do Município de Picos sobre o falecimento do idoso em referência, sendo juntada certidão de
óbito.
De tal sorte, a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa apontada, objeto deste procedimento, a essa altura, não
tem mais resultado prático, em razão do fato morte ocorrido. Logo, o feito perdeu o seu objeto.
Nesse contexto, falta o interesse em seguir-se com este
procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por este procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 25 de fevereiro de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
PA SIMP N. 000843-361/2020
INTERESSADO(A): Reginaldo Simão da Silva
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa com deficiência Reginaldo Simão
da Silva, com qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio de
CRAS de Geminiano, estaria em situação de vulnerabilidade, em decorrência de agressão física e psicológica, negligência e abuso financeiro por
parte de Luciano Simão da Silva, seu genitor. Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a pessoa com
deficiência está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 20/05/2020, à vista da informação sobre a incapacidade de Reginaldo Simão da Silva, pelo que haveria sido decretada sua
interdição, com nomeação de curador, realizou-se pesquisa a respeito junto às Varas Cíveis de Picos, para juntar a estes autos a sentença
judicial respectiva, propiciando o ajuizamento de eventual ação judicial visando à substituição do curador (de, possivelmente, Luciano para
Isaias), não sendo localizado processo anterior. Em sequência, seriam ouvidas as pessoas de Luciano e Isaias, o que restou inviabilizado por
conta da pandemia em curso.
Em seguida, o feito seguiu sua marcha, instruído com informações e documentos solicitados, inicialmente, à Secretaria de Saúde do Município de
Geminiano, a fim de providenciar a inserção da pessoa com deficiência Reginaldo Simão da Silva na rede de atendimento psicossocial do
Município para avaliação psiquiátrica e tratamento e, após o referido atendimento, remeter relatório circunstanciado a esta Promotoria de Justiça.
Solicitou-se, ademais, à Assistência Social de Geminiano a tomada das devidas providências para realizar visita social domiciliar à pessoa com
deficiência em destaque, com a consequente remessa de relatório social, intermediando a entrega provisória dos seus documentos pessoais e do
cartão de benefício previdenciário/assistencial, que estão em posse do genitor Luciano, para o irmão Isaías, atual responsável pelo incapaz,
prestando-lhe serviços assistenciais, advindo, em ID 33184314, o ofício n. 34/2021, encaminhado pela Secretaria de Saúde do Município de
Geminiano, em que afirma que realizou o encaminhamento de Reginaldo Simão à rede de atendimento psicossocial do Município para avaliação
psiquiátrica e tratamento. Sobrevieram, ainda, Relatórios Sociais elaborados pela Equipe Técnica do CRAS de Geminiano, acostados em ID
33184315 (docs: 3766685 e 3766686), dos quais se extrai que Reginaldo retornou, espontaneamente, ao convívio com o seu genitor Luciano, no
mês de maio de 2020, vivendo de forma harmoniosa atualmente com os familiares e que Isaias não foi localizado, impossibilitando a entrega dos
documentos pessoais de Reginaldo, uma vez que é trabalhador autônomo em outro Município.
A fim de se verificar se o conflito familiar restou amenizado com a intervenção da Assistência social e se cessou a situação de risco enfrentada
pela pessoa com deficiência, requisitou-se novo relatório social ao CRAS de Geminiano,
sendo informado que Reginaldo estava tendo boa convivência familiar, notadamente com o seu genitor Luciano, recebendo o apoio e cuidado de
que necessita - ID 34425195.
Observa-se dos autos que, inexistente a situação de risco, intervindo a Assistência Social do Município de Geminiano, sendo a pessoa com
deficiência devidamente amparada pela família, não há justificativa para a continuidade de diligências nesta sede procedimental ou justa causa
para a propositura de ação civil com o fim de proteção aos direitos individuais indisponíveis do interessado, tendo-se por solucionado o fato
narrado.
Oportuno registrar, ainda, que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura deste
procedimento ou a abertura de um outro.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por este procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 25 de fevereiro de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

4.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI22986
IC n.020.2021.000702.361.2020
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUAÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO.
Não pode a investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de ICP instaurado a partir de representação formulada pelo Sr. Kennedy Anderson de Moura Barbosa contra o ex-presidente da Câmara
de Dom Expedito Lopes/PI, informando possível irregularidade na contratação do Escritório de Contabilidade Ltda - ESCONTAP (CNPJ n°
09.313.076/0001-41).
Regularmente diligenciado o feito, em busca no Diário Oficial dos Municípios nenhum registro foi encontrado acerca da contratação da empresa
em comento.
No sistema SAGRES/TCE foram encontrados pagamentos ao credor no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) por um período de nove
meses.
Em nova pesquisa pelo procedimento licitatório da empresa ESCONTAP no sítio do Tribunal de Contas, nada foi encontrado.
Página 26

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1077 Disponibilização: Quarta-feira, 13 de Abril de 2022 Publicação: Quinta-feira, 14 de Abril de 2022

Em resposta à solicitação ministerial, o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas, presidente da Câmara Municipal à época, enviou apenas cópia
de processo administrativo de contratação do escritório de contabilidade.
Solicitadas mais informações, o ex-presidente enviou novamente cópia de processo administrativo, bem como cópia de apresentação dos
serviços oferecidos pela empresa e alguns balancetes na tentativa de demonstrar que o serviço havia sido efetivamente prestado.
O atual presidente da Câmara Municipal alegou que desconhece a prestação de serviço pela empresa supracitada tendo em vista que estava
afastado de sua função legislativa no ano de 2020.
Solicitou-se à empresa que encaminhasse documentos comprobatórios da prestação de seus serviços, na sequência, esta juntou documentos em
Id n. 34537656.
É um sucinto relatório. 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.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar
procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de
confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cinge-se a apurar possível irregularidade concernente a
contratação do Escritório de Contabilidade Ltda - ESCONTAP (CNPJ n° 09.313.076/0001-41) pela Câmara Municipal de Dom Expedito Lopes-PI.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar se havia ocorrido a irregularidade, bem como a forma que ocorreu, no
entanto, ao instruir-se o feito verificou-se que não há provas de cometimento de improbidade administrativa.
Tem-se dos autos, provas da efetiva prestação de serviço pela empresa contratada. Neste interim, verifica-se pelo printscreen anexado aos
autos, retirado do sistema sagres TCE, comprovação de que no período contratado, o serviço foi prestado pelo responsável da empresa:
Compulsando-se os autos há ainda parecer jurídico confirmando o cabimento da modalidade de inexigibilidade da licitação.
Acerca do assunto é importante trazer à baila Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SOCIEDADE CONSTITUÍDA SEM FINS LUCRATIVOS - FRAUDE DOS GESTORES DO GRUPO
SIM - EX-ALCAIDE - DOLO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA - ATO IMPROBO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. 1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no tocante à possibilidade de processamento e julgamento de
prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei nº 8.429/92, no julgamento do leading case RE 976566, ainda em
tramitação, inexistindo, contudo, determinação no sentido da suspensão nacional de demandas idênticas. 2. A sentença individualizou as
penalidades aplicadas a cada um dos réus, com a imposição das penas de forma proporcional ao reconhecimento dos atos ímprobos,
destacando-se que as penas impostas em decorrência de condutas praticadas de forma uniforme, como no caso dos sócios das empresas
requeridas, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade quanto a cominação de sanções semelhantes. 3. Os agentes
públicos (artigo 2º) e os particulares (artigo 3º) que agem ou se omitem dolosamente a fim de se enriquecerem ilicitamente ou atentarem contra
os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aqueles que, ao menos culposamente, causem prejuízo ao Erário, estão sujeitos
às sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade. 4. Não se afere a existência de dolo ou culpa a configurar o ato de
improbidade praticado pelo então Chefe do Poder Executivo, bem como dos demais réus, porquanto foi exarado parecer jurídico
opinando pela inexigibilidade da licitação, em procedimento administrativo específico justificando a contratação direta, não restando
demonstrada a intenção do ex-alcaide de frustrar a Lei de Licitações, tampouco a Lei de Improbidade (artigo 11 da LIA), notadamente
por não estar o preço contratado em discrepância com os praticados pelo mercado, além da efetiva prestação dos serviços
contratados. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos providos.
(TJ-MG - AC: 10521100041636002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação:
19/11/2019)
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado e com resolutividade da
conduta, causando aumento do acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Com cópia da presente decisão, notifique-se o Presidente da Câmara do Município de Dom Expedito Lopes, bem como o Sr. Kennedy Anderson
de Moura Barbosa.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 16 de fevereiro de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº 019.2021. SIMP nº 000019.088.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo com o objetivo de fiscalizar e orientar o comportamento administrativo do Município de São Luís do
Piauí-PI no que concerne à prática de nepotismo.
Determinou-se a expedição da recomendação de ID: 32352437 ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito de São Luís do Piauí-PI em 27 de janeiro de
2021.
No entanto, conforme certificado pela secretaria unificada (ID:32391946), a Prefeita e o Vice-Prefeito de São Luís do Piauí, não confirmaram
recebimento e nem apresentaram resposta aos ofícios nº 809/2021 e 810/2021, respectivamente. Assim, realizou- se o reenvio dos ofícios,
conforme ID: 32691936.
A Prefeita Municipal de São Luís do Piauí e o Vice-Prefeito apresentaram a decida manifestação indicando o acatamento nos termos da
recomendação em epígrafe. Ressaltaram também que em sua gestão não houve qualquer NOMEAÇÃO DE PARENTES ATÉ 3º GRAU DESSES
GESTORES, adequando todos os Secretários e agentes públicos aos ditames da recomendação quanto a parentesco, sendo, portanto,
descabida qualquer exoneração ou rescisão contratual.
Solicitou-se ao Município de São Luís do Piauí-PI, via PGM, que apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, lista e qualificação de todos os
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servidores ocupantes de cargos comissionados e contratados por excepcional interesse público, desde o mês de janeiro de 2021 até julho de
2021. Em resposta, o Município apresentou relação de funcionários do ente público, contratado em caráter excepcional de interesse público e
comissionados (ID:33989745).
Ainda, foi solicitado a Câmara de Vereadores do Município de São Luís do Piauí que apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, lista e qualificação
de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados e contratados por excepcional interesse público, desde o mês de janeiro de 2021 até
outubro de 2021.
Determinou-se o envio de recomendaçãoao Prefeito do Município de São Luís do Piauí-PI e ao Presidente da Câmara Municipal de São Luís do
Piauí-PI, solicitando-se que no prazo de 10 (dez) dias, fosse encaminhada ao e-mail da sede das Promotorias de Justiça de Picos
(sedepicos@mppi.mp.br), resposta, por escrito, sobre o ACATAMENTO da presente RECOMENDAÇÃO.
A Prefeita Municipal apresentou manifestação informando o acatamento da referida recomendação (ID: 34126988).
A Câmara Municipal de Vereadores também apresentou resposta informando o acatamento da recomendação e já demonstrando seu integral
cumprimento (ID:34217556).
A gestora municipal apresentou a documentação exigida pela Recomendação nº 028/2021, conforme (ID:34387236).
É o que cabe relatar. Decido.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações a Prefeita, Vice-prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de São Luís do Piauí-PI no que se refere à prática de nepotismo.
Após a expedição das recomendações a Prefeita do Município de São Luís do Piauí-PI, Vice-Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores, o procedimento se encontra com seu objeto esgotado diante da atuaçãoresolutivadeste Parquet, pois foram realizadas todas as
diligências possíveis para inibir a prática de nepotismo na gestão municipal.
Ademais, cumpre salientar que eventual ilícito decorrente de ato de nepotismo será apreciado individualmente, caso a caso, desencadeando
possível inquérito civil, vez que o procedimento administrativo não é meio hábil para tal.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 21 de fevereiro de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI22987
PORTARIA Nº 54/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídi- ca, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas neces- sárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, moti- vação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que o art. 6° da Constituição Federal de 1988 diz que são di- reitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desam- parados, na
forma desta Constituição.
CONSIDERANDO a reclamação dos Srs. Manoel Luis de Oliveira, presidente da Associação, Claudia Rejane de Araújo, vice-presidente e todos
os demais associados, com as se- guintes informações "queremos por meio desta pedir em caráter de urgência ao Ministério Pu- blico, a
convocação da assentada e ex-presidente da Associação dos Agricultores e Familiares do Assentamento São Joaquim, Eva Maria de Oliveira,
para uma audiência. A mesma se faz por motivos de Dona Eva proibir qualquer assentado de ter acesso ao poço tubular que perten- ce a
associação e a Casa Grande (Casarão como chamamos), casa essa que na fundação da devida Associação já existia ha muito tempo e que por
mais ou menos 24 anos funcionou como sede da Associação, tempo em que Dona Eva era a presidente. O que sabemos atualmente é que a
Dona Eva Maria de Oliveira esta negociando a Casa Grande, que segundo o Credito Fundiário a mesma não pode ser vendida por se tratar de
um bem que já existia mesmo antes da fundação da devida Associação. Pedimos também que Dona Eva explique os motivos delater feito a
divisão das terras do jeito que ela quis, já que não existe nenhuma ata registrada no livro, relatando que a divisão das terras deveria ser do jeito
que ela passou para o Agrimensor, sem deixar a Agrovila na Associação e cemitério e campo de futebol pertencendo a terreno de assentado, já
que não são propriedades particular de nenhum assentado, pois todos os Assenta- mentos que são amparados e acompanhados pelo STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piripiri e Credito Fundiário existe essa Agrovila. Pedimos também que Dona Eva nos apresen- te todos os
comprovantes das parcelas pagas da terra, juntamente com o comprovante de paga - mento e quitação da Associação, visto que a mesma nunca
fez nenhuma prestação de contas. É de suma importância que o Ministério Publico, convoque também, junto com Dona Eva Maria De Oliveira, o
Credito Fundiário e o STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piripiri para participar dessa audiência".
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 52/2022, a fim de obter solu- ção à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolu- ção n° 174/2017 do CNMP;
b) a expedição de Notificação para Sra. Eva Maria De Oliveira (Assen- tamento São Joaquim - Zona rural / Piripiri-PI), o Credito Fundiário PNCF (Rua João Ca- bral nº 2319, CEP: 64002-224 - Teresina /PI) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piri-piri - STR (Rua Santos
Dumont, n° 535, Piripiri -PI), a fim de participar de audiência virtual, via Plataforma Teams, a ser realizada no dia 26/04/2022, às 13h00min, a
qual terá como pauta a necessidade de esclarecimentos sobre a situação da Associação dos Agricultores e Familiares do Assentamento São
Joaquim.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 12 de Abril de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE - PI22988
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PA N°014/2021
SIMP/MPPI Nº 000.391-085/2021
EDITAL nº 001/2022
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONSIDERANDO a Resolução n°82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução n°-159, de 14 de fevereiro de 2017, ambas do
Conselho Nacional do Ministério Público que dispõem sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados;
CONSIDERANDO o disposto no art. 38, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 (Lei Orgânica do MPE-PI), que estabelece como
atribuição do Ministério Público do Estado do Piauí a promoção de audiências públicas para exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que a Lei 13.675/2018 estruturou um sistema único de segurança e previu a criação de uma política pública nacional;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é responsabilidade de todos, não sendo tarefa
exclusiva do Estado;
CONSIDERANDO que o problema da segurança pública é complexo, ocasionado por uma falha estrutural proveniente de uma omissão que
perdura há décadas, o que configura verdadeiro Estado de Coisa Inconstitucional; e
CONSIDERANDO a tramitação do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 014/2021(SIMP/MPPI n° 000.391-085/2021) - Atuação conjunta da
1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente/PI:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente, por intermédio do seu Promotores de
Justiça, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n°. 8.625/93 e no interesse da coletividade, tornam
público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para coletar informações, subsídios e elementos de convicção, fáticos o técnicos com a
finalidade de discutir e propor encaminhamentos sobre criação instalação e funcionamento do Conselho de Segurança Pública e do Fundo
Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de SEBASTIÃO BARROS/PI, cujo regulamento
será a seguir descrito.
REGULAMENTO
Art. 1°. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e será presidida pelo(s) Promotores de Justiça Gilvânia Alves Viana e/ou
Luciano Lopes Sales.
DOS OBJETIVOS
Art. 2°. Dar amplo debate acerca do tema, visando tratar sobre o projeto para a criação, instalação e funcionamento do Conselho de Segurança
Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de SEBASTIÃO BARROS/PI.
Art. 3°. Prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados.
Art. 4°. Possibilitar a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta e/ou outras medidas pertinentes.
DO HORÁRIO E LOCAL
Art. 5°. A audiência pública realizar-se-á no dia 18/05/2022, a partir 09h00min, na QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE PITOMBAS,
situada na zona rural do município de Sebastião Barros/PI.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 6°. Serão convidados a participar da audiência pública as autoridades do do município de Sebastião Barros /PI, os Exmos Juízes de Direito
de Corrente, o Exmo Presidente da OAB -Seccional de Corrente/P, o Exmo Secretário de Segurança do Estado do Piauí, e membros de sua
equipe de apoio, e os Coordenadores do CAOCRIM/MPPI e do GACEP/MPPI.
§ 1°. Cada expositor terá, em regra, 05 (cinco) minutos para sua explanação, salvo os membros da equipe da Secretaria de Segurança do Estado
do Piauí que terão o prazo de 30 (trinta) minutos.
§ 2.º O presidente da sessão poderá reduzir ou estender o tempo estipulado neste capítulo para cada um dos expositores de acordo com as
necessidades que surgirem.
Art. 7°. A participação da plenária observará os seguintes procedimentos:
I. É assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposições deste Edital;
II. As manifestações orais observarão a ordem sequencial, o registro da intenção para manifestação, devendo, quando for o caso, informar o
nome do participante;
III. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e da duração total prevista na agenda.
§ 1.º Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente da sessão em decisão irrecorrível.
Art. 8°. A inscrição de entidades que queiram enviar representantes, ou debatedores individuais, bem como de quaisquer interessados em
participar das exposições, será realizada dom antecedência, até o início da audiência pública, ressalvado a limitação de inscritos em face do
tempo destinado ao evento.
Art. 9º. Decorrido o tempo estipulado nos artigos anteriores o Ministério Público Estadual, por intermédio do presidente da sessão, fará as
considerações finais acerca do debate e os devidos encaminhamentos.
AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
09:00 — 09:15 — Abertura dos trabalhos;
09:15 — 09:30 — Apresentação das questões a serem examinadas na audiência, pelo(a)(s) Presidente(s)da sessão ou por pessoa por este
designada;
09:30 — 10:30 — Pronunciamento das Autoridades, técnicos ou especialistas acaso convidados pelo(a)(s) Presidente(s) previstas no Art. 6º
deste Edital;
10:30 — 11:00 — Pronunciamento de pessoas da plenária que tenham se inscrito para uso da palavra;
11:00 - 11:30 — Encaminhamentos e Encerramento pelo(a)(s )Presidente(s).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. A audiência pública poderá gravada se houver meios técnicos e equipamentos no local para tanto, e neste caso, terá sua gravação
juntada aos autos do PAn°014/2021(SIMP/MPPI n°000.391-085/2021).
Art. 11. Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, em até 30 (trinta) dias após a audiência, a qual será juntada aos autos do PA n°
014/2021(SIMP/MPPI n° 000391-085/2021).
Divulgue-se o presente edital.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
LUCIANO LOPES SALES
Promotor de Justiça
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
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Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente
PA N°014/2021
SIMP/MPPI Nº 000.391-085/2021
EDITAL nº 002/2022
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONSIDERANDO a Resolução n°82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução n°-159, de 14 de fevereiro de 2017, ambas do
Conselho Nacional do Ministério Público que dispõem sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados;
CONSIDERANDO o disposto no art. 38, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 (Lei Orgânica do MPE-PI), que estabelece como
atribuição do Ministério Público do Estado do Piauí a promoção de audiências públicas para exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que a Lei 13.675/2018 estruturou um sistema único de segurança e previu a criação de uma política pública nacional;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é responsabilidade de todos, não sendo tarefa
exclusiva do Estado;
CONSIDERANDO que o problema da segurança pública é complexo, ocasionado por uma falha estrutural proveniente de uma omissão que
perdura há décadas, o que configura verdadeiro Estado de Coisa Inconstitucional; e
CONSIDERANDO a tramitação do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 014/2021(SIMP/MPPI n° 000.391-085/2021) - Atuação conjunta da
1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente/PI:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente, por intermédio do seu Promotores de
Justiça, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n°. 8.625/93 e no interesse da coletividade, tornam
público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para coletar informações, subsídios e elementos de convicção, fáticos o técnicos com a
finalidade de discutir e propor encaminhamentos sobre criação instalação e funcionamento do Conselho de Segurança Pública e do Fundo
Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ/PI, cujo
regulamento será a seguir descrito.
REGULAMENTO
Art. 1°. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e será presidida pelo(s) Promotores de Justiça Gilvânia Alves Viana e/ou
Luciano Lopes Sales.
DOS OBJETIVOS
Art. 2°. Dar amplo debate acerca do tema, visando tratar sobre o projeto para a criação, instalação e funcionamento do Conselho de Segurança
Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de CRISTALÂNDIA DO
PIAUÍ/PI.
Art. 3°. Prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados.
Art. 4°. Possibilitar a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta e/ou outras medidas pertinentes.
DO HORÁRIO E LOCAL
Art. 5°. A audiência pública realizar-se-á no dia 19/05/2022, a partir 09h00min, na QUADRA POLIESPORTIVA DOIS IRMÃOS, situada na zona
urbana do município de Cristalândia do Piauí/PI.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 6°. Serão convidados a participar da audiência pública as autoridades do município de Cristalândia do Piauí/PI, os Exmos Juízes de Direito
de Corrente, o Exmo Presidente da OAB - Seccional de Corrente/P, o Exmo Secretário de Segurança do Estado do Piauí, e membros de sua
equipe de apoio, e os Coordenadores do CAOCRIM/MPPI e do GACEP/MPPI.
§ 1°. Cada expositor terá, em regra, 05 (cinco) minutos para sua explanação, salvo os membros da equipe da Secretaria de Segurança do Estado
do Piauí que terão o prazo de 30 (trinta) minutos.
§ 2.º O presidente da sessão poderá reduzir ou estender o tempo estipulado neste capítulo para cada um dos expositores de acordo com as
necessidades que surgirem.
Art. 7°. A participação da plenária observará os seguintes procedimentos:
I. É assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposições deste Edital;
II. As manifestações orais observarão a ordem sequencial, o registro da intenção para manifestação, devendo, quando for o caso, informar o
nome do participante;
III. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e da duração total prevista na agenda.
§ 1.º Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente da sessão em decisão irrecorrível.
Art. 8°. A inscrição de entidades que queiram enviar representantes, ou debatedores individuais, bem como de quaisquer interessados em
participar das exposições, será realizada dom antecedência, até o início da audiência pública, ressalvado a limitação de inscritos em face do
tempo destinado ao evento.
Art. 9º. Decorrido o tempo estipulado nos artigos anteriores o Ministério Público Estadual, por intermédio do presidente da sessão, fará as
considerações finais acerca do debate e os devidos encaminhamentos.
AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
09:00 — 09:15 — Abertura dos trabalhos;
09:15 — 09:30 — Apresentação das questões a serem examinadas na audiência, pelo(a)(s) Presidente(s)da sessão ou por pessoa por este
designada;
09:30 — 10:30 — Pronunciamento das Autoridades, técnicos ou especialistas acaso convidados pelo(a)(s) Presidente(s) previstas no Art. 6º
deste Edital;
10:30 — 11:00 — Pronunciamento de pessoas da plenária que tenham se inscrito para uso da palavra;
11:00 - 11:30 — Encaminhamentos e Encerramento pelo(a)(s) Presidente(s).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. A audiência pública poderá gravada se houver meios técnicos e equipamentos no local para tanto, e neste caso, terá sua gravação
juntada aos autos do PAn°014/2021(SIMP/MPPI n°000.391-085/2021).
Art. 11. Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, em até 30 (trinta) dias após a audiência, a qual será juntada aos autos do PA n°
014/2021(SIMP/MPPI n° 000391-085/2021).
Divulgue-se o presente edital.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
LUCIANO LOPES SALES
Promotor de Justiça
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente
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GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente
PA N° 014/2021
SIMP/MPPI Nº 000.391-085/2021
EDITAL nº 003/2022
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONSIDERANDO a Resolução n°82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução n°-159, de 14 de fevereiro de 2017, ambas do
Conselho Nacional do Ministério Público que dispõem sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados;
CONSIDERANDO o disposto no art. 38, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 (Lei Orgânica do MPE-PI), que estabelece como
atribuição do Ministério Público do Estado do Piauí a promoção de audiências públicas para exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade organizada podem
colaborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e
interesses difusos e coletivos de modo geral;
CONSIDERANDO que a Lei 13.675/2018 estruturou um sistema único de segurança e previu a criação de uma política pública nacional;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é responsabilidade de todos, não sendo tarefa
exclusiva do Estado;
CONSIDERANDO que o problema da segurança pública é complexo, ocasionado por uma falha estrutural proveniente de uma omissão que
perdura há décadas, o que configura verdadeiro Estado de Coisa Inconstitucional; e
CONSIDERANDO a tramitação do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 014/2021(SIMP/MPPI n° 000.391-085/2021) - Atuação conjunta da
1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente/PI:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Corrente, por intermédio do seu Promotores de
Justiça, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n°. 8.625/93 e no interesse da coletividade, tornam
público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para coletar informações, subsídios e elementos de convicção, fáticos o técnicos com a
finalidade de discutir e propor encaminhamentos sobre criação instalação e funcionamento do Conselho de Segurança Pública e do Fundo
Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de CORRENTE/PI, cujo regulamento será a seguir
descrito.
REGULAMENTO
Art. 1°. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e será presidida pelo(s) Promotores de Justiça Gilvânia Alves Viana e/ou
Luciano Lopes Sales.
DOS OBJETIVOS
Art. 2°. Dar amplo debate acerca do tema, visando tratar sobre o projeto para a criação, instalação e funcionamento do Conselho de Segurança
Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, e elaboração do Plano Municipal de Segurança do município de CORRENTE/PI.
Art. 3°. Prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados.
Art. 4°. Possibilitar a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta e/ou outras medidas pertinentes.
DO HORÁRIO E LOCAL
Art. 5°. A audiência pública realizar-se-á no dia 20/05/2022, a partir 09h00min, no AUDITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI Campus CORRENTE, situado no Bairro Nova Corrente, zona urbana do município de Corrente/PI.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 6°. Serão convidados a participar da audiência pública as autoridades do do município de Corrente/PI, os Exmos Juízes de Direito de
Corrente, o Exmo Presidente da OAB -Seccional de Corrente/P, o Exmo Secretário de Segurança do Estado do Piauí, e membros de sua equipe
de apoio, e os Coordenadores do CAOCRIM/MPPI e do GACEP/MPPI.
§ 1°. Cada expositor terá, em regra, 05 (cinco) minutos para sua explanação, salvo os membros da equipe da Secretaria de Segurança do Estado
do Piauí que terão o prazo de 30 (trinta) minutos.
§ 2.º O presidente da sessão poderá reduzir ou estender o tempo estipulado neste capítulo para cada um dos expositores de acordo com as
necessidades que surgirem.
Art. 7°. A participação da plenária observará os seguintes procedimentos:
I. É assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposições deste Edital;
II. As manifestações orais observarão a ordem sequencial, o registro da intenção para manifestação, devendo, quando for o caso, informar o
nome do participante;
III. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e da duração total prevista na agenda.
§ 1.º Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente da sessão em decisão irrecorrível.
Art. 8°. A inscrição de entidades que queiram enviar representantes, ou debatedores individuais, bem como de quaisquer interessados em
participar das exposições, será realizada dom antecedência, até o início da audiência pública, ressalvado a limitação de inscritos em face do
tempo destinado ao evento.
Art. 9º. Decorrido o tempo estipulado nos artigos anteriores o Ministério Público Estadual, por intermédio do presidente da sessão, fará as
considerações finais acerca do debate e os devidos encaminhamentos.
AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
09:00 — 09:15 — Abertura dos trabalhos;
09:15 — 09:30 — Apresentação das questões a serem examinadas na audiência, pelo(a)(s) Presidente(s)da sessão ou por pessoa por este
designada;
09:30 — 10:30 — Pronunciamento das Autoridades, técnicos ou especialistas acaso convidados pelo(a)(s) Presidente(s) previstas no Art. 6º
deste Edital;
10:30 — 11:00 — Pronunciamento de pessoas da plenária que tenham se inscrito para uso da palavra;
11:00 - 11:30 — Encaminhamentos e Encerramento pelo(a)(s) Presidente(s).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. A audiência pública poderá gravada se houver meios técnicos e equipamentos no local para tanto, e neste caso, terá sua gravação
juntada aos autos do PA n°014/2021(SIMP/MPPI n°000.391-085/2021).
Art. 11. Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, em até 30 (trinta) dias após a audiência, a qual será juntada aos autos do PA n°
014/2021(SIMP/MPPI n° 000391-085/2021).
Divulgue-se o presente edital.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
LUCIANO LOPES SALES
Promotor de Justiça
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Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 010/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, e
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;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público - através das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva - zelar pelo efetivo
respeito dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados (artigo 129, II, CRFB/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal preconiza, como direito social impostergável (art. 6º, caput), a garantia de acesso à saúde, cuja
universalidade é estatuída no art.196, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, II, CF/88);
CONSIDERANDO que é dever do Estado e dos Municípios zelar pelo atendimento do direito à saúde daqueles que sem condições financeiras,
necessitam de tratamento médico adequado, de forma a assegurar o direito fundamental à saúde e à própria vida;
CONSIDERANDO que o Estado possui o dever de conceder a todos os cidadãos o melhor tratamento possível, independentemente de seu
elevado custo ou dos óbices impostos pela política de saúde pública;
CONSIDERANDO que o Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante como referência para internação clínica, pediátrica e de urgência
atende em sua rede de urgência e emergência a população do extremo sul do Piauí, e que para tanto conta apenas com um única unidade de
saúde que oferece serviços em sistema de plantão 24h, sem contar com um aparelho de tomografia sequer, o que redunda em constantes
transferências de pacientes internados para o Hospital Regional do município de Floriano;
CONSIDERANDO que pacientes ambulatoriais também dependem de um aparelho de tomógrafo para realização de tomografias eletivas
solicitadas por outros profissionais de saúde para diagnóstico e prescrição e tratamentos médico;
CONSIDERANDO que o município de Corrente/PI exerce gestão plena do sistema de saúde em seu território, possuindo responsabilidade na
garantia de exames de média e de alta complexidade aos seus munícipes;
CONSIDERANDO que há necessidade de realocação dos recursos da Programação Pactuada Integrada (PPI) para a realização de exame de
tomografias no próprio município de Corrente/PI, os quais atualmente são alocados par ao município de Floriano com base numa PPI com 13
anos de pactuação e completamente defasada; e ainda;
CONSIDERANDO que a tomografia é um exame de imagem não invasivo, a partir da junção do equipamento do Raio-X com computadores
programados capazes de produzir imagens de altíssima qualidade dos órgãos internos1;
CONSIDERANDO que cópia parcial do Procedimento Administrativo nº 005/2020 (SIMP nº 000.013-085/2020), que tramita na 2ª Promotoria de
Justiça de Corrente, para cumprimento e fiscalização das normas sanitárias de combate e prevenção da Covid-19 no município de Corrente,
demonstra a necessidade de discussão sobre a necessidade de realocação dos recursos da PPI para a realização de exame de tomografias no
próprio município de Corrente/PI, e diante da atual existência de clínica local que realiza tal procedimento sem necessidade de deslocamento de
pacientes para a cidade de Floriano/PI:
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 010/2022 com a finalidade de acompanhar as discussões de repactuação da PPI,
da realização de exame de tomografia em local mais próximo da residência dos usuários do SUS residentes no município de Corrente, e ainda a
necessidade de instara a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí - SESAPI possibilidade e viabilidade da instalação e manutenção de um
aparelho de tomografia no Hospital Regional de Corrente-HRC a fim de atender ao Hospital Regional de Corrente e aos municípios que compõem
à Chapada das Mangabeiras, DETERMINANDO inicialmente:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do expediente mencionado acima;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS/MPPI), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
6. Expeça-se os expedientes e cumpra-se as demais determinações constantes na ata de acostada aos autos, providenciando-se o envio dos
mesmos.
7. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 31 de março de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
1http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2020-09-28/10159/evangelina-rosa-passa-a-realizar-tomografias-contrastadas.html.

4.15. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22989
PORTARIA Nº. 10/2022
SIMP 000154-383/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n. 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato SIMP 000154-383/2021, que tem por objeto"Suposto retardo no atendimento à pessoa com
deficiência auditiva pelo Detran-PI.", em prejuízo do direito de acessibilidade comunicacional no processo de habilitação;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e arts. 141 e 143, III, da Constituição do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que conforme art. 3º, inciso I, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ACESSIBILIDADE é: "possibilidade e
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida";
CONSIDERANDO que o art. 4º da mesma leidispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação";
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CONSIDERANDO que nos termos do art. 28, inciso XI e § 1º da referida lei, incumbem às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade
de ensino, a formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes das Libras, de
guias intérpretes e de profissionais de apoio;
CONSIDERANDO que consoante o art. 147-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao candidato com deficiência auditiva é assegurada
acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de
habilitação.
CONSIDERANDO que em concordância com o art. 2º da Resolução nº 558/2015 do CONTRAN, os órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, quando do credenciamento dos profissionais, das instituições ou entidades para o processo de formação,
atualização, reciclagem de condutores infratores e especialização, deverão exigir a disponibilização do intérprete da LIBRAS, nos termos do art.
1º desta Resolução.
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público tomará as medidas
necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Livro I, Título III, da mencionada
legislação);
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda existem diligências a serem realizadas;
CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório,
conforme art. 2°, § 4°, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
RESOLVE:
1. CONVERTER a Notícia de Fato SIMP 000154-383.2021 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo por objeto "Suposto retardo no
atendimento à pessoa com deficiência auditiva pelo Detran-PI".
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. autuação do feito, mantendo-se a numeração, com o devido registro no SIMP;
2.2. publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
2.3. encaminhamento de cópia desta portaria ao CAODEC e ao CSMP, para conhecimento;
2.4. conclusão dos autos.
Designo como secretários do Procedimento Preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 30 de março de 2022.
(assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Substituta da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.16. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI22990
Protocolo nº 004055-369/2021 Assunto: Cidadania Interessado:
DESPACHO
Disque 100.
Cuida-se de Notícia de Fato registrada após recebimento de denúncia via
Em síntese, a denúncia narra denúncia de maus tratos cometidas pelo Sr.
João Batista Alves da Costa em face da pessoa com deficiência Nailson Silva da Costa. Diante da necessidade de realização de diligências
preliminares para angariar mais informações, fora determinada expedição de ofício ao CREAS para que realize visita ao domicílio indicado e
elaborasse relatório circunstanciado a ser expedido a esse órgão no prazo de 20 dias corridos.
Devidamente oficiado, o órgão de assistência social não apresentou resposta para a solicitação.
Em despacho anterior fora determinado que fosse reiterado o ofício encaminhado ao CREAS, devidamente cumprida a diligência, o órgão
oficiado apresentou resposta.
Em síntese, o órgão de assistência social não identificou nenhuma violação de direito. Destacamos a parte final: "Anteoexposto, conseguimos
perceberque oSr.Nailsondentrodaspossibilidades socioeconômicas da família tem recebidotoda assistência necessária. Não
identificamos sinais aparentesdemaustratosnem elementos suficientes que justifiquem a permanência do
acompanhamento.Sendoassim, o acompanhamentoestá sendo encerrado"
A resolução CNMP nº 174/2017, que versa sobre o trâmite e hipóteses de arquivamento dos procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público, prevê em seu art. 4, I:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Visto isso, passo a decidir:
Determino o arquivamento da presente Notícia de Fato com base na resolução CNMP nº 174/2017, art. 4º, I;
Seja comunicado o Conselho Superior do Ministério Público quanto a decisão de arquivamento;
Por ser denúncia anônima deixo de determinar a notificação do denunciante quanto a decisão de arquivamento;
Seja encaminhado extrato desta decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí;
Cumpra-se
Parnaíba-PI, 09 de março de 2022.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Titular da 2.ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), Respondendo pela 4.ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 22985
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 465/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0349.0010517/2022-52:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraKEILA CRISTINA DE SOUSA SILVA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15221, lotada junto à Promotoria
de Justiça de Simplício Mendes, 02 (dois) dias de folga, para serem fruídos nos dias28 e 29 de abril de 2022, como compensação em razão de
atuação como avaliador no2° Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Piauí,conforme Edital nº
26/2021.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 466/2022
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 19.21.0014.0010290/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de11 e 12 de abril de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorTHYAGO JOSÉ PEREIRA
JANUÁRIO, Técnico Ministerial, matrícula 256, lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 467/2022
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 19.21.0119.0009969/2022-62:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de07 de abril de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde ao servidorJOAQUIM FERREIRA DA SILVA
JÚNIOR, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula 15366, lotado junto à 2º Promotoria de Valença, 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 abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 468/2022
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 19.21.0435.0010208/2022-24:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 a 12 de abril de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMARIA LUISA DA SILVA
LIMA,Analista Ministerial, matrícula nº 151, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 469/2022
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 19.21.0421.0009639/2022-77,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de31 de março a 29 maio de 2022,60 (sessenta)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraKAROLINE
MARIA XAVIER DE ALMEIDA, matrícula nº 16076, lotada junto à Diretoria de Sede das Promotorias de Parnaíba/PI, conforme perícia oficial, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 31 de março de
2022.
Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 470/2022
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 19.21.0020.0009870/2022-49,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de03 de março a 30 junho de 2022,120 (cento e vinte)dias de licença para tratamento de saúde ao servidor
ANTÔNIO LUIS DA SILVA OLIVEIRA, Técnico Ministerial, matrícula 147, lotado junto ao PROCON, conforme perícia oficial, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de março de 2022.
Teresina (PI), 13 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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