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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23045
PORTARIA PGJ/PI Nº 1120/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0223045 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0008441/2022-86,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, matrícula 15379, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n° 05.805.924/0001- 89, e a empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 28.584.157/0003-92 (CONTRATO Nº 13/2022/PGJ), cujo objeto é a aquisição de scanners para atender a
necessidade das unidades e setores do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1122/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no OFÍCIO Nº 50/2022- CAOMA, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, bem como o despacho contido no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0006.0010618/2022-45,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no dia 26 de abril de 2022, a Promotora de Justiça GILVÂNIA ALVES VIANA, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Corrente, para participar de Workshop sobre o combate ao desmatamento ilegal na região de MATOPIBA, promovido pela
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público- ABRAMPA, em Vitória-ES.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1123/2022
O PROCURADOR-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 19.21.0006.0010612/2022-13,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no período de 26 a 28 de abril de 2022, a Promotora de Justiça ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA,
coordenadora do CAOMA, para participar do Workshop sobre combate ao desmatamento ilegal na região do MATOPIBA, bem como do XX
Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, em Vitória-ES.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1124/2022
O PROCURADOR-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 19.21.0006.0010612/2022-13,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA, coordenadora do CAOMA, para participar da Reunião do Grupo
Nacional dos Direitos Humanos, no dia 29 de abril de 2022, em Vitória-ES.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1125/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021;
CONSIDERANDOo despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0378.0010686/2022-98,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA, titular da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo
cumulativamente pela 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos do Processo nº 0000028-66.2017.8.18.0172, em razão de
arguição de suspeição do titular da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1126/2022
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 19.21.0014.0010436/2022-86,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DÊNIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, matrícula nº 411, para realizar vistorias no município de Dirceu Arcoverde,
nos dias 19 e 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1127/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
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CONCEDER, de 21 a 27 de maio de 2022, 07(sete) dias remanescentes de férias ao Promotorde Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
MARTINS JÚNIOR, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, referentes ao 2º período do exercício de 2014, anteriormente
interrompidas de acordo com a Portaria PGJ/PI nº 552/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1128/2022
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 da Promotora de Justiça ANTÔNIA
BARBOSA DE SOUSA MELO, titular da 41ª 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), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1129/2022
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
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1096/2022 para constar o seguinte: NOMEAR TUANY DE SOUSA FRANÇA, CPF: ***.140.163-**, para exercer
o cargo comissionado de Assessor Técnico (CC-06), junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1130/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0157.0010437/2022-48,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARINA LAURA FORTES DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 15114, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, com efeitos retroativos ao dia 18 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1131/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0157.0010513/2022-33,
RESOLVE
NOMEAR NATHALY LIMA CARVALHO, CPF: ***.314.583-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01)
junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
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), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1132/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0151.0010825/2022-41,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ISABELA MARTINS PEREIRA VIANA NUNES LEAL, matrícula nº 15495, a pedido, do cargo comissionado de
Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 19 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1133/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0135.0010818/2022-82,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) DHANIEL LUCKAS TERTO MADEIRA FERREIRA, matrícula nº 15617, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à Promotoria de Justiça de Beneditinos, a partir de 19 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1134/2022
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 Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1079 Disponibilização: Terça-feira, 19 de Abril de 2022 Publicação: Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

PGEA/SEI nº 19.21.0299.0008834/2022-71,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1094/2022, que designou 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), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1135/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Altos, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Altos, de 25 a 29 de abril de 2022, em razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1136/2022
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 CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para participar do
Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, no dia 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAL PGJ23048
EDITAL PGJ Nº 19/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
RESOLVE:
DIVULGAR o local e as datas da perícia médica dos candidatos habilitados em concurso público nomeados pelas Portarias PGJ nº 905/2022 e
1025/2022, a ser realizada no Centro Integrado de Atenção do Servidor do Piauí (CIASPI), localizado na Rua Coelho de Resende, nº 500, Centro
- Sul, Teresina-PI, conforme a seguir especificado:
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DATA DA PERICIA

HORARIO DA PERICIA

10019215

DJALBERSON SOUSA FRANCA

20/04/22

8h

10001449

GABRIEL ARAUJO SALES

20/04/22

8h

10018955

RAVENA BATISTA DE FRANCA TELES

20/04/22

8h

10022638

RENAN ALEXANDRE SOARES DE MIRANDA

20/04/22

8h

10016039

PEDRO HENRIQUE NERES DOS REIS

26/04/22

12h

Teresina, 19 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL PGJ/PI Nº 20/2022
O Procurador-Geral de Justiça, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio do Oficio N° 17082/2022 PJPI/CGJ/SECCOR/ITINERANTE, protocolo SEI 19.21.0378.0010736/2022-09;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar na Justiça
Itinerante, que será realizada na cidade de Itainópolis.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com certidão da
Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação para
participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
II.1. As inscrições serão efetivadas para atuação na JUSTIÇA ITINERANTE, consoante as disposições seguintes:
Local

Período

Vagas

comarca de Itainópolis-PI

25/04/2022
a
28/04/2022

1

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, a Procuradora-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 19 de abril de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23024
SIMP nº 000026.088.2022
PORTARIA N° 012/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de
Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância
pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
que o público-alvo do PROAJA são jovens, adultos e idosos, não alfabetizados (art. 1º, § 2º, da Lei). O aludido programa visa a alfabetização de
jovens e adultos, prevendo bolsa de estudos, no valor total de R$ 400,00 (Portaria SEDUC-PI/GSE nº 682/2021, art. 13, § 1º).
a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das aulas e frequência dos
alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita Lei);
queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto noMunicípio de Santo Antônio de Lisboa-PI;
que não consta nos autos, neste momento, indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa;
que o intuito principal da demanda encaminhada pelo CACOP é promover a fiscalização da execução do PROAJA. Contudo, a temática se
relaciona a matéria de educação, portanto, inserida fora das atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI;
que apesar do narrado acima, este Órgão Ministerial entende cabível a instauração de procedimento administrativo para a colheita da
documentação sugerida pelo Centro de Apoio, objetivando dar celeridade ao trabalho ministerial, pois eventual suscitação de conflito de
atribuições neste momento poderia tornar a atuação do Parquet ineficiente;
que, conforme narrado, a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual serão requisitados documentos relativos à
execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), com a consequente remessa de cópia dos autos ao CACOP ao término
da instrução.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos (PROAJA) no que diz respeito a suposta pessoa matriculada que possui registro de óbito, situação verificada no Município de
Santo Antônio de Lisboa-PIpelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC para conhecimento;
Com o fito de averiguar a adequação dos beneficiados pelo programa tratado nestes autos, requisite-se ao Cartório Único de Santo Antônio de
Lisboa que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, certidão de registro de óbito (Falecido, data do registro, folhas e livro) de FRANCICA MARIA
DE SOUSA FERREIRA (filha de MARIA LUIZA DE SOUSA; Data de nascimento: 09/06/1943 - Suposto óbito ocorrido em 17/10/2010).
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 12 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP n. 000100.088.2021.
PORTARIAN°004/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da
CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
a Notícia de Fato instaurada visando apreciar as melhorias das vias públicas do Município de Picos/PI, em razão da constatação feita pela
Promotora de Justiça, Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva, quanto à precária situação envolvendo as referidas vias públicas, bem como a sua
sinalização, as quais devem estar regularmente sinalizadas e fiscalizadas, visando melhorar o trafego e ainda, promover maior segurança
evitando-se os acidentes que possam ocorrer;
que foram constatadas irregularidades inerentes as péssimas condições das vias públicas do Município de Picos, tais como buracos, falta de
sinalização, deterioração da pintura das faixas de pedestres, ausência de fiscalização adequada, afetando o trajeto realizado pelos transeuntes; e
Que a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual será acompanhada por meio de procedimento próprio visando
fiscalizar as melhorias realizadas nas vias públicas no Município de Picos.
RESOLVE:
InstaurarPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na
notícia em lume, os quais, uma vez
alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
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Comunique-seao E. CSMP a presente instauração;
Aguarde-se em Secretaria Unificada resposta aos expedientes, sem resposta, voltem- me os autos conclusos;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 21 de março de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJO SILVA
Promotora de Justiça
SIMP nº 000027.088.2022
PORTARIA N° 010/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de
Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância
pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
que o público-alvo do PROAJA são jovens, adultos e idosos, não alfabetizados (art. 1º, § 2º, da Lei). O aludido programa visa a alfabetização de
jovens e adultos, prevendo bolsa de estudos, no valor total de R$ 400,00 (Portaria SEDUC-PI/GSE nº 682/2021, art. 13, § 1º).
a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das aulas e frequência dos
alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita Lei);
queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto noMunicípio de São João da Canabrava-PI;
que não consta nos autos, neste momento, indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa;
que o intuito principal da demanda encaminhada pelo CACOP é promover a fiscalização da execução do PROAJA. Contudo, a temática se
relaciona a matéria de educação, portanto, inserida fora das atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI;
que apesar do narrado acima, este Órgão Ministerial entende cabível a instauração de procedimento administrativo para a colheita da
documentação sugerida pelo Centro de Apoio, objetivando dar celeridade ao trabalho ministerial, pois eventual suscitação de conflito de
atribuições neste momento poderia tornar a atuação do Parquet ineficiente;
que, conforme narrado, a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual serão requisitados documentos relativos à
execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), com a consequente remessa de cópia dos autos ao CACOP ao término
da instrução.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos (PROAJA) no que diz respeito a supostos servidores públicos do Município de São João da Canabrava-PI inscritos no
programa pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC para conhecimento;
Requisite-se a Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias,
documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos ABRAAO DE ASSIS ABREU e JOSEFA MARIA DE CARVALHO que
indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior), com o fito de averiguar
a adequação do perfil dos matriculados.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 12 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil nº 011/2020 SIMP nº 000367.361.2020
PORTARIAN°011/2020
(ADITAMENTO)
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINERAMALHOSEREJODA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI,arrimada no art. 127, caput, e 129, da
CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que anteriormente o feito tratava da prestação de contas do Município de Sussuapara/PI (Processo TC/005479/15), da qual foram extraídas
irregularidades pelo TCE/PI;
que a averiguação das seguintes irregularidades citadas pelo TCE-PI era o objeto do presente inquérito civil:
Gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino inferior ao limite legal (22,89%);
Despesa com Pessoal do Poder Executivo superior ao limite legal (58,56%);
Envio do Balanço Geral fora do prazo;
Contabilização a menor da COSIP; e
Inconsistência verificada no Balanço Financeiro.
que foi realizado o chamamento do feito a ordem para que o objeto seja adequado à irregularidade indicada na ementa do Parecer Prévio nº
83/2018;
que, o inquérito civil nº 11.2020, SIMP 000367.361.2020, passa a ter como objeto: "Averiguar aparente gasto com manutenção e
desenvolvimento do ensinoinferioraolimitelegalnoMunicípiodeSussuapara-PI,exercíciode2015,quedescumpreo art. 212 da CF/88",
noticiado Ofício nº 081/2020-GP oriundo do TCE/PI, com cópias de Parecer Prévio do Processo TC/005479/15 para adoção de providências;
ID: 53244891/2
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/786b3636906293723baa3008b8ec8e3c Assinado Eletronicamente por: Micheline Ramalho
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Serejo da Silva às 28/03/2022 10:18:19
87708 - Página Doc: 1
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, nº 1782, Bairro Catavento, Picos - PI, CEP 64.600-000, fone (89): 3422.1141.
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objetivo averiguar aparente gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino inferior ao limite legal no
Município de Sussuapara- PI, exercício de 2015, que descumpre o art. 212 da CF/88", pelo que, DETERMINA-SE:
Registre-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008.
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como ao investigado, o Sr. Edvardo Antônio da Rocha;
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º
931/2019.
Picos/PI, 28 de março de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
ID: 53189752/2
NF n.003996.361.2021
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato extraída do procedimento de SIMP nº 003611.361.2021 por meio de documentos encaminhados pelo TCE-PI e
referem-se ao PROCESSO TC nº 003296/2016 e a prestação de contas do município de Aroeiras do Itaim- PI no exercício financeiro de 2016,
trazendo possível inadimplência do ente municipal junto a ELETROBRÁS (Equatorial).
Regularmente diligenciado o feito, foram solicitadas informações junto à Eletrobrás, que se manifestou em Id n. 34566609.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposto inadimplemento do Município de Aroeiras do Itaim-PI no exercício financeiro de 2016
junto a empresa Equatorial.
Em manifestação, a empresa aduziu que não há débitos referentes ao município no ano de 2016, conforme exibido nas imagens abaixo:
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ID: 53189752/3
Acostando ainda relatório comprobatório que segue anexado aos presentes autos conforme se verifica em Id n. 34566609.
Assim, ante a análise dos autos, bem como da manifestação acima enviada, foi possível verificar que o município não é inadimplente e nem
possui débitos referentes à empresa Equatorial.
Ademais, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 18 de março de 2022.
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ID: 53189752/4
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI23025
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº501-188/2021PORTARIANº 044/2022
Portaria nº 044/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 501- 188/2021 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, de mesmo
registro cronológico, com o objetivo de averiguar informações inicialmente coletadas no Portal de Notícias "faroldenoticias.net", o qual noticia
supostas irregularidades de licitações no Município de Paulistana- PI, asseverando que as licitações estão sendo um jogo de cartas marcadas,
onde quando o vencedor não é o "escolhido" pela gestão, a licitação é cancelada e feita em uma nova data, ocorrendo o procedimento até que o
"escolhido" vença a licitação.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e na Resolução CNMP nº 23/2007;
1Art. 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.
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 aduz que "os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas
funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal";
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 501-188/2021, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que é necessária a atuação desta Promotoria de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
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posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório de inquérito civil, instituído pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 023/2007, é o
instrumento adequado para a coleta de elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento,
R E S O L V E
c o n v e r t e r
a
N o t í c i a
d e
F a t o
n º
5 0 1 - 1 8 8 / 2 0 2 1
e m
ProcedimentoPreparatóriodeInquéritoCivilPúblicodemesmoregistrocronológico,para averiguar informações inicialmente coletadas no Portal
de Notícias "faroldenoticias.net", o qual noticia supostas irregularidades de licitações no Município de Paulistana-PI, asseverando que as
licitações estão sendo um jogo de cartas marcadas, onde quando o vencedor não é o "escolhido" pela gestão, a licitação é cancelada e feita em
uma nova data, ocorrendo o procedimento até que o "escolhido" vença a licitação, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas
judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da 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 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 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 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 remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
certifique-se o recebimento de resposta ao Ofício nº 196/2021. Em não havendo resposta, reitere-se o sobredito expediente, por até 03 (três)
vezes, independente de nova conclusão, com as ressalvas de praxe, assinalando prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta;
empós, voltem 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.2
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº500-188/2021PORTARIANº 045/2022
Portaria nº 045/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 500- 188/2021 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, de mesmo
registro cronológico, com o objetivo de averiguar informações inicialmente coletadas em rede social (instagram), o piauiense, o qual noticia
supostas irregularidades de licitações no Município de Paulistana- PI, acerca da contratação de aluguel de veículos, somando um montante de
quase de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e na Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
1Art. 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.
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 aduz que "os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas
funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal";
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 500-188/2021, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que é necessária a atuação desta Promotoria de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório de inquérito civil, instituído pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 023/2007, é o
instrumento adequado para a coleta de elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento,
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ProcedimentoPreparatóriodeInquéritoCivilPúblicodemesmoregistrocronológico,para averiguar informações inicialmente coletadas em rede
social (instagram), o piauiense, o qual noticia supostas irregularidades de licitações no Município de Paulistana-PI, acerca da contratação de
aluguel de veículos, somando um montante de quase de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das
medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da 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 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 Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo estatui o art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
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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 remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
certifique-se o recebimento de resposta ao Ofício nº 195/2021. Em não havendo resposta, reitere-se o sobredito expediente, por até 03 (três)
vezes, independente de nova conclusão, com as ressalvas de praxe, assinalando prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta;
empós, voltem 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.2
NOTÍCIA DE FATO Nº 519-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 519-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, após recebimento de ofício
oriundo da Procuradoria da República no Município de São Raimundo Nonato, noticiando a forma de requisição e meios de obtenção das
informações e dados vinculados ao aplicativo WhatsApp, haja vista, várias alterações foram promovidas pela empresa no seu programa de
resposta a autoridades de persecução criminal, alterações que desde já podem enriquecer o rol de ferramentas de que dispõe o Ministério
Público, em razão de seus poderes instrumentais ou por ordem judicial, no curso de investigações e persecuções criminais.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a demanda narrada não indica nenhuma irregularidade a ser investigada pelo Ministério
Público, ao contrário, declina, tão somente, formas de obtenção de dados através do Aplicativo WhatsApp.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
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 não se verifica, na espécie, irregularidade a ser investigada
pelo órgão ministerial.
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.
Encaminhe-se, na sua integralidade, o presente procedimento à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, para conhecimento.
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, 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
NOTÍCIA DE FATO Nº 519-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 519-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, após recebimento de ofício
oriundo da Procuradoria da República no Município de São Raimundo Nonato, noticiando a forma de requisição e meios de obtenção das
informações e dados vinculados ao aplicativo WhatsApp, haja vista, várias alterações foram promovidas pela empresa no seu programa de
resposta a autoridades de persecução criminal, alterações que desde já podem enriquecer o rol de ferramentas de que dispõe o Ministério
Público, em razão de seus poderes instrumentais ou por ordem judicial, no curso de investigações e persecuções criminais.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a demanda narrada não indica nenhuma irregularidade a ser investigada pelo Ministério
Público, ao contrário, declina, tão somente, formas de obtenção de dados através do Aplicativo WhatsApp.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
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 não se verifica, na espécie, irregularidade a ser investigada
pelo órgão ministerial.
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
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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.
Encaminhe-se, na sua integralidade, o presente procedimento à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, para conhecimento.
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, 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
NOTÍCIA DE FATO Nº 518-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 518-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para averiguar a existência de
Plano Municipal para Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos Provenientes da Construção Civil em Paulistana-PI.
Conforme documentação de ID nº 3829822 - Página Doc: 1/44, a municipalidade comprovou a existência do referido plano.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não mais persiste, pelo que desnecessário a
continuação do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, consta informação de existência, no Município de
Paulistana-PI, de Plano Municipal para Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos Provenientes da Construção Civil.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
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, 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
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº515-188/2021PORTARIANº 046/2022
Portaria nº 046/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 515- 188/2021 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, de mesmo
registro cronológico, com o objetivo de averiguar informações inicialmente coletadas no Portal de Notícias "www.viagora.com.br", o qual noticia
que a Prefeitura de Queimada Nova-PI firmou contrato com a empresa Itala Oliveira Lino Silva ME, de nome fantasia Óptica Contato, para
aquisição de óculos de grau, na cifra de R$124.880,00 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e na Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
1Art. 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.
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 aduz que "os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas
funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal";
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 515-188/2021, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que é necessária a atuação desta Promotoria de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
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CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório de inquérito civil, instituído pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 023/2007, é o
instrumento adequado para a coleta de elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento,
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ProcedimentoPreparatóriodeInquéritoCivilPúblicodemesmoregistrocronológico,para averiguar informações inicialmente coletadas no Portal
de Notícias "www.viagora.com.br", o qual noticia que a Prefeitura de Queimada Nova-PI firmou contrato com a empresa Itala Oliveira Lino Silva
ME, de nome fantasia Óptica Contato, para aquisição de óculos de grau, na cifra de R$124.880,00 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e
oitenta reais), de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da 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 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 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 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 remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
empós, voltem 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.2
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº505-188/2020PORTARIANº 019/2022
Portaria nº 019/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 505- 188/2020 em Procedimento Administrativo, de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de acompanhar o andamento de requisição de abertura de Procedimento Policial feito à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as
alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDOque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério
1Art. 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.
2Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.898/1965, que regula o direito de representação e o processo de responsabilização administrativa civil e
penal, nos casos de abuso de autoridade;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 505-188/2020, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDOque é necessária a atuação desta Promotora de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
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,
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 505-188/2020 em ProcedimentoAdministrativo de mesmo registro cronológico, para apuração
das irregularidades acima apontadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da 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, Jamiel 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 Grupo de Apoio ao Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, para conhecimento, segundo estatui o
art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
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 remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, reiterando o expediente de ID nº 2796122 - Página Doc: 1, assinalando prazo de
20 (vinte) dias para resposta;
empós, voltem 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.3
Procedimento Administrativo nº 033/2019 SIMP: 000501-188/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado através de Termo de Audiência de Custódia, na qual relata supostas alegações de maus
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tratos sofridos pelo autuado Elcimário dos Santos Freire por parte de Autoridade Policial no momento da prisão.
Infere- se dos autos, que foi oficiada a Secretária da Vara Única de Paulistana-PI para que encaminhasse cópia do laudo do exame realizado no
autuado Elcimário dos Santos Freire (fl.005).
Às fls.006/008, foi acostado o Auto de Exame de Corpo de Delito do autuado Elcimário dos Santos Freire, no qual não se identificou lesão na
região tórax, abdome e joelho, assim como, constatou-se que ao examinar fisicamente o autuado, este encontrava- se em Bom Estado Geral
(BEG).
Vieram os autos para análise.
Infere- se dos autos, que o presente procedimento foi instaurado para apurar supostas alegações de maus tratos sofridos pelo autuado Elcimário
dos Santos Freire por parte de Autoridade Policial no momento da prisão.
Analisando detidamente o feito, não vislumbro razão para a continuidade dele, tendo em vista que o autuado Elcimário dos Santos Freire ao ser
avaliado pelo médico perito apresentou resultado de Bom Estado Geral, não sendo identificado nenhuma lesão, esgotando-se, assim, as
providências a serem tomadas pelo Ministério Público no caso em comento.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, realizando- se os procedimentos de praxe. Nos termos do
art. 12º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da
Resolução nº 174/2017.
Paulistana-PI, 29 de janeiro de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1º Promotoria de Justiça de Esperantina, Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI
nº 3441/2019
ProcedimentoAdministrativonº000502-188/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata- se de Procedimento Administrativo, instaurado nesta Promotoria de Justiça através de Termo de Declarações prestadas pelo Sr. Apolônio
João Rodrigues acerca de suposta negligência em face da menor A.E.H.R. por parte de sua genitora Eva de Holanda Rodrigues.
Tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação
ou omissão, aos seus direitos fundamentais , foi instaurada o presente procedimento, a fim de realização de acordo de guarda.
Em relatórios de fls. 007/009, o Conselho Tutelar e CREAS de Paulistana- PI informaram que não conseguiram realizar o acompanhamento da
adolescente em questão, visto que sua família se mudou e não se sabe seu paradeiro.
Vieram os autos para análise.
Pela análise dos autos, percebe-se que o presente procedimento foi instaurado para apurar a situação da menor A.E.H.R. Após realização de
algumas diligências, estas não mais lograram êxito, visto que a família se mudou e não se sabe seu paradeiro.
Não há, portanto, ao nosso sentir, necessidade e nem se vislumbra a adoção de outras medidas que possam ser tomadas por este órgão no
momento para prevenir ou reparar qualquer direito, esgotando-se as providências a ser tomadas pelo Ministério Público no caso em comento,
pelo menos no presente momento. Surgindo novas informações, novo procedimento poderá ser instaurado.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTOda presente notícia de fato, realizando-se os procedimentos de praxe. Nos termos do art. 12º, da
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí, determinando apenas a sua comunicação.
Paulistana-PI, 02 de fevereiro de 2021
RAIMUNDO NONATO MARTINS RIBEIRO JÚNIOR
PromotordeJustiçaTitularda1ªPJdeEsperantina-PI,RespondendopelaPJdePaulistana-PI(Portarianº3441/2019)

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI23026
Referência: Procedimento Administrativo nº 16/2022
SIMP/MPPI nº 000115-229/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2022
O Dr. CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, Promotor de Justiça, Substituto Legal da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, no uso de
suas atribuições legais e, bem como com supedâneo no Art. 27, § único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, no Art. 6°, Inciso XX, da Lei Complementar
nº 75/93, e Lei Complementar Estadual 12/93, e ainda:
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, 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 e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público.
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014.
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CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo).
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência.
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual.
CONSIDERANDO que acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o respeito
ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei na 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação.
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE:
RECOMENDAR a Exma. Sra. Prefeita do Município de São João do Arraial/PI, BENEDITA VILMA LIMA, a adoção das seguintes providências:
1 - Instituir, no prazo de 30 (trinta) dias, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
2 - Elaborar, em parceria com o Comitê de Gestão Colegiada, e aprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, com a devida publicação nos órgãos
oficiais competentes, o Plano Municipal destinado à prevenção, ao enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e adolescentes
vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase para os casos de abuso e exploração sexual, compreendendo ações integradas
desenvolvidas pelos mais diversos setores da administração, com a mais absoluta prioridade, em respeito ao disposto no art.4º, caput e par.
único, da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da Constituição Federal;
3 - Dentre outras ações e programas o referido Plano Municipal deverá contemplar:
a) A elaboração e implementação, nas escolas e unidades de saúde, públicas e privadas, em funcionamento no município, de uma "Ficha de
Notificação Obrigatória" dos casos em que há mera suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, a ser preenchida e
encaminhada às autoridades competentes pelos profissionais de educação e saúde, nos moldes do previsto nos arts. 13 e 56, inciso I, da Lei nº
8.069/90;
b) A adequação dos serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário aos casos de suspeita
ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no art. 4º, caput e par.
único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90;
c) A criação de protocolos, fluxos e ou sistemas de atenção e ou atendimento, com enfoque intersetorial, de modo a prevenir a revitimização
institucional das crianças e adolescentes;
d) Que recomendem a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle.
e) Que indique, no prazo de 15(quinze) dias, os profissionais que realizarão a escuta especializada no município, do quadro efetivo de
servidores, para a realização de capacitação específica no processo de entrevista da escuta especializada, a ser realizada.
f) A coleta e a sistematização de dados relativos à violência contra crianças adolescentes, com o monitoramento permanente dos programas e
ações desenvolvidas e a reavaliação periódica de sua efetividade;
g) A implementação de serviços de atendimento integrado a crianças e adolescentes vítimas de violência no âmbito do Sistema Único de Saúde
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(SUS), que oferte atendimento à população infantojuvenil vítima de violência sexual, incluindo a realização de profilaxia para Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), atendimento de emergência em casos de estupro, atendimento clínico, dentre outros, integrando também o
referido serviço um posto avançado da delegacia de polícia Civil e a realização de exame pericial;
h) A oferta de programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas,
inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90.
4 - Providenciar o remanejamento dos recursos orçamentários que se fizerem necessários junto ao orçamento municipal para o custeio das ações
e programas que demandem execução imediata, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
5 - Encaminhar a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a deliberação pelo CMDCA, cópia do Plano
Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e o Adolescente, um cronograma de implementação das ações, programas e
serviços nele previstos, sem prejuízo da implementação, desde logo, das ações que demandem mera adequação dos programas e serviços já
existentes, bem como remanejamento de governamentais, com ênfase para:
a) A instituição, em caráter formal, por meio de Resolução do CMDCA OU Decreto do Sr. Prefeito Municipal, da "rede de proteção" à criança e ao
adolescente vítima ou testemunha de violência, composta pelos diversos órgãos públicos corresponsáveis pelo atendimento desta demanda, com
a elaboração de regimento interno, definição de calendário de reuniões e fornecimento de todo suporte administrativo necessário para seu
funcionamento;
b) A designação dos servidores (titular e suplente) que irão representar cada órgão integrante da rede de proteção" nas suas reuniões e outras
atividades a seu cargo;
c) A criação, no âmbito da "rede de proteção", de mecanismos de informação, referência, contrarreferência e monitoramento (nos moldes do
previsto no art. 14, §1º, inciso III, da Lei nº 13.431/2017), com o registro das atividades desenvolvidas, inclusive para os fins preconizados pelo
inciso VIII do mesmo dispositivo;
d) A criação, no âmbito da "rede de proteção", do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13, caput, da Lei
nº 13.431/2017, com a definição de suas atribuições específicas;
Sistemas de Justiça e de Segurança Pública, de modo a obter, sempre que necessário, o diálogo
e) A articulação de ações/integração operacional entre a "rede de proteção" e os Sistemas de Justiça e de Segurança Pública, de modo a obter,
sempre que necessário, o diálogo e a cooperação mútua na busca da melhor forma de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência e suas respectivas famílias.
Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a
contar do seu recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação, devendo informar e
encaminhar à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail pj.matiasolimpio@mppi.mp.br, a comprovação das
providências tomadas e os documentos aptos a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ e aos
respectivos destinatários.
Matias Olímpio, 18 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Referência: Procedimento Administrativo nº 15/2022
SIMP/MPPI nº 000116-229/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2022
O Dr. CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, Promotor de Justiça, Substituto Legal da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, no uso de
suas atribuições legais e, bem como com supedâneo no Art. 27, § único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, no Art. 6°, Inciso XX, da Lei Complementar
nº 75/93, e Lei Complementar Estadual 12/93, e ainda:
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, 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 e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público.
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014.
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
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- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo).
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência.
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual.
CONSIDERANDO que acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o respeito
ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei na 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação.
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Matias Olímpio/PI, GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA, a adoção das seguintes
providências:
1 - Instituir, no prazo de 30 (trinta) dias, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
2 - Elaborar, em parceria com o Comitê de Gestão Colegiada, e aprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, com a devida publicação nos órgãos
oficiais competentes, o Plano Municipal destinado à prevenção, ao enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e adolescentes
vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase para os casos de abuso e exploração sexual, compreendendo ações integradas
desenvolvidas pelos mais diversos setores da administração, com a mais absoluta prioridade, em respeito ao disposto no art.4º, caput e par.
único, da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da Constituição Federal;
3 - Dentre outras ações e programas o referido Plano Municipal deverá contemplar:
a) A elaboração e implementação, nas escolas e unidades de saúde, públicas e privadas, em funcionamento no município, de uma "Ficha de
Notificação Obrigatória" dos casos em que há mera suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, a ser preenchida e
encaminhada às autoridades competentes pelos profissionais de educação e saúde, nos moldes do previsto nos arts. 13 e 56, inciso I, da Lei nº
8.069/90;
b) A adequação dos serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário aos casos de suspeita
ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no art. 4º, caput e par.
único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90;
c) A criação de protocolos, fluxos e ou sistemas de atenção e ou atendimento, com enfoque intersetorial, de modo a prevenir a revitimização
institucional das crianças e adolescentes;
d) Que recomendem a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle.
e) Que indique, no prazo de 15(quinze) dias, os profissionais que realizarão a escuta especializada no município, do quadro efetivo de
servidores, para a realização de capacitação específica no processo de entrevista da escuta especializada, a ser realizada.
f) A coleta e a sistematização de dados relativos à violência contra crianças adolescentes, com o monitoramento permanente dos programas e
ações desenvolvidas e a reavaliação periódica de sua efetividade;
g) A implementação de serviços de atendimento integrado a crianças e adolescentes vítimas de violência no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), que oferte atendimento à população infantojuvenil vítima de violência sexual, incluindo a realização de profilaxia para Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), atendimento de emergência em casos de estupro, atendimento clínico, dentre outros, integrando também o
referido serviço um posto avançado da delegacia de polícia Civil e a realização de exame pericial;
h) A oferta de programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas,
inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90.
4 - Providenciar o remanejamento dos recursos orçamentários que se fizerem necessários junto ao orçamento municipal para o custeio das ações
e programas que demandem execução imediata, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
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5 - Encaminhar a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a deliberação pelo CMDCA, cópia do Plano
Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e o Adolescente, um cronograma de implementação das ações, programas e
serviços nele previstos, sem prejuízo da implementação, desde logo, das ações que demandem mera adequação dos programas e serviços já
existentes, bem como remanejamento de governamentais, com ênfase para:
a) A instituição, em caráter formal, por meio de Resolução do CMDCA OU Decreto do Sr. Prefeito Municipal, da "rede de proteção" à criança e ao
adolescente vítima ou testemunha de violência, composta pelos diversos órgãos públicos corresponsáveis pelo atendimento desta demanda, com
a elaboração de regimento interno, definição de calendário de reuniões e fornecimento de todo suporte administrativo necessário para seu
funcionamento;
b) A designação dos servidores (titular e suplente) que irão representar cada órgão integrante da rede de proteção" nas suas reuniões e outras
atividades a seu cargo;
c) A criação, no âmbito da "rede de proteção", de mecanismos de informação, referência, contrarreferência e monitoramento (nos moldes do
previsto no art. 14, §1º, inciso III, da Lei nº 13.431/2017), com o registro das atividades desenvolvidas, inclusive para os fins preconizados pelo
inciso VIII do mesmo dispositivo;
d) A criação, no âmbito da "rede de proteção", do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13, caput, da Lei
nº 13.431/2017, com a definição de suas atribuições específicas;
Sistemas de Justiça e de Segurança Pública, de modo a obter, sempre que necessário, o diálogo
e) A articulação de ações/integração operacional entre a "rede de proteção" e os Sistemas de Justiça e de Segurança Pública, de modo a obter,
sempre que necessário, o diálogo e a cooperação mútua na busca da melhor forma de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência e suas respectivas famílias.
Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a
contar do seu recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação, devendo informar e
encaminhar à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail pj.matiasolimpio@mppi.mp.br, a comprovação das
providências tomadas e os documentos aptos a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ e aos
respectivos destinatários.
Matias Olímpio, 18 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.4. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23028
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Procedimento Administrativo 001/2022 Simp: 001686-368/2021
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a apuração do crime de lesão corporal sofrido por Adriana
Lima de Souza em 19.08.2021 (art. 8º, inciso II, Resolução nº 174/CNMP).
Considerando que foi instaurado o TCO 0800297-50.2022.8.18.0155 sobre os presentes fatos e que, portanto, os fatos narrado já são objeto de
investigação policial, PROMOVE-SE O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO e se determina à
Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Piripiri:
a) O envio desta decisão para publicação no diário oficial do MPPI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017
do CNMP;
b) A comunicação do arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma disposta pelo artigo 12 da Resolução n° 174/2017 do
CNMP;
c) Após cumprimento das diligências e registro no Simp, que os autos sejam devolvidos ao Gabinete, para arquivamento.
De Teresina-PI para Piripiri-PI, 18 de abril de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça
Respondendo pela 4ª PJ
Portaria PGJ/PI nº 857/2022

2.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI23030
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP) Nº 06/2022
SIMP 000079-177/2022
PORTARIA Nº 16/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI), por seu Promotor de Justiça in fine assinado, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II e III, ambos da Constituição Federal, art. 37, I, da Lei Complementar n.º 12/93 e art. 25, IV, b, da Lei
Federal nº 8.625/93, bem como com base na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em seu art. 2º, II, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e "d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO a situação demandada na Notícia de Fato (NF) SIMP 000079-177/2022 cujo objeto trata-se de apurar Indícios de
irregularidades no funcionamento dos postos de saúde e do CRAS de Lagoa do Sítio, no ano de 2022, mais precisamente em razão do possível
fechamento daqueles desde novembro de 2021;
CONSIDERANDO a NF foi arquivada parcialmente, notadamente, face a comprovação de que não houve fechamento dos postos de saúde de
Lagoa do Sítio no período de novembro/21 até a data da oferta das declarações pela(a) noticiante, qual seja, 24/01/2022;
CONSIDERANDO que transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da referida NF, havendo, contudo, necessidade de
diligências preliminares indispensáveis ao esclarecimento do caso pertinentes aos indícios de irregularidades no funcionamento do CRAS de
Lagoa do Sítio, no ano de 2022, mais precisamente em razão do possível fechamento daqueles desde novembro de 2021;
RESOLVE
Converter a NF SIMP 000079-177/2022, no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PPICP), tendo por
objeto de investigação: "Apurar indícios de irregularidades no funcionamento do CRAS de Lagoa do Sítio, no ano de 2022, mais precisamente em
razão do possível fechamento daqueles desde novembro de 2021", DETERMINANDO-SE, desde logo, as seguintes diligências:
AUTUAÇÃO da Portaria, observando-se a classificação taxonômica no SIMP;
NOMEAÇÃO da Assessora de PJ Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiarpara secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso
V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
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REMESSA da cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), devidamente assinada eletronicamente, via email institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
ENCAMINHAMENTO do arquivo no formato Word da presente Portaria à Secretaria Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para
fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI (DOEMP/PI), assim como ao CAODEC, para conhecimento;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
FIXAÇÃO do prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
CUMPRIMENTO das diligências determinadas no último despacho ministerial
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ -PI23031
PORTARIA N. 20/2022
INQUÉRITO CIVILN.9/2022
(SIMP 000411-206/2021)
Assunto:apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos pelo servidor Daniel Gonçalves Guimarães.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, informação que o servidor
Daniel Gonçalves Guimarães, supostamente, acumula o cargo efetivo de Digitador no Município de Uruçuí-PI, com o cargo comissionado de
Gerente Regional de Educação junto à Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC;
CONSIDERANDOque tramita, nesta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº 105/2021 (SIMP 000411-206/2021) que apura possível acúmulo
ilegal de cargos públicos pelo servidor Daniel Gonçalves Guimarães;
CONSIDERANDO que foi realizada audiência extrajudicial para oitiva do investigado, ocasião na qual apresentou esclarecimentos sobre os fatos
apurados;
CONSIDERANDO que, à id. 53104206, o Município de Uruçuí apresentou manifestação, acompanhada de documentos comprobatórios,
informando que o investigado ocupa o cargo efetivo de Digitador no Município de Uruçuí-PI; que, conforme Portaria n. 031/2021 foi concedida ao
servidor licença para tratar de interesses particulares sem remuneração, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2021; que, consoante Portaria n.
033/2021, os efeitos da licença cessaram a partir de 26 de maio de 2021, de modo que o investigado foi reconduzido às suas atividades no cargo
de digitador; que ao tomar conhecimento do acúmulo de cargos, a Secretaria Municipal de Administração notificou pessoalmente o investigado,
no dia 7 de janeiro de 2022, para pedir exoneração, mediante escolha do servidor, de um dos cargos que acumula; que, mesmo notificado e
ciente do acúmulo ilegal, o servidor
não comunicou o pedido de exoneração no prazo estabelecido; que, em razão disso, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar
contra o servidor, conforme Portaria n. 001/2022/CPPD;
CONSIDERANDO que, em consulta ao Portal da Transparência do Estado do Piauí1, o investigado permanece com vínculo ativo no cargo
comissionado de Gerente Regional de Educação junto à Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC, referente a folha de pagamento
do mês de março de 2022. Contudo, não foi possível formular consulta ao Portal da Transparência do Município de Uruçuí, decorrente de
indisponibilidade momentânea do sítio eletrônico correspondente;
CONSIDERANDO que o critério para análise da legalidade do acúmulo do cargos é a na- tureza dos cargos que vinculam o investigado à
Administração Pública, visto que o art. 37, XVI, da Constituição Federal autoriza que somente podem ser cumulados: a) dois cargos de professor;
b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissio- nais de saúde, com profissões
regulamentadas;
CONSIDERANDO que o acúmulo do cargo efetivo de Digitador no Município de Uruçuí- PI, com o cargo comissionado de Gerente Regional de
Educação junto à Secretaria de Estado da Edu- cação do Piauí - SEDUC não se enquadra nas exceções permitidas pela Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 131, §6º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uruçuí, ressalta que "a opção pelo servidor
configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo";
CONSIDERANDO que o servidor, mesmo notificado, permanece acumulando cargos pú- blicos remunerados, em desrespeito ao previsto na
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, durante oitiva realizada, o servidor informou que, embora tenha recebido a remuneração respectiva, não exerceu as
atividades referentes ao cargo de digitador no Muni- cípio de Uruçuí, mesmo após cessarem os efeitos da licença para tratar de interesses
particulares;
CONSIDERANDOque, se configurado o dolo do servidor investigado em obter vantagem indevida, o acúmulo ilegal de cargos públicos
remunerados pode configurar ato de improbidade administrativa, por enriquecimento ílicito e prejuízo ao erário, nos termos dos arts. 10 e 11 da
Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDOque as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor da infração legal;
RESOLVE:
CONVERTERANOTÍCIADEFATON.105/2021EMINQUÉRITO CIVILN.
09/2022, para apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos peloservidor Daniel Gonçalves Guimarães.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da
Silva;
DETERMINOdesde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Dando continuidade às diligências, REQUISITOao MunicípiodeUruçuí-PI, através de sua Procuradoria Geral, que, no prazo de 10 (dez) dias,
informe a esta Promotoria de Justiça, se: a) após cessarem os efeitos da licença concedida, o servidor Daniel Gonçalves Guimarãescumpriu,
regularmente, o expediente de trabalho no período de maio de 2021 a abril de 2022, no cargo de digitador? b) em caso negativo, as faltas do
servidor foram justificadas? c) a ausência do servidor durante o expediente de trabalho foi autorizada pela chefia imediata? d) a ausência
injustificada do servidor causou prejuízo às atividades exercidas no setor onde estava lotado? e) encaminhe as folhas de ponto e a ficha
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financeira do referido servidor no período de maio de 2021 a abril de 2022;
Junte-se aos autos a cópia da imagem da captura de tela da consulta formulada do nome do investigado, como servidor comissionado, da folha
de pagamento do mês de março de 2022, no Portal da Transparência do Estado do Piauí;
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTA DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e registro de
praxe
Uruçuí-PI, 18 de abril de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
INQUÉRITOCIVILnº08/2022
Portaria n. 19/2022
Assunto: apurar possível exercício ilegal da advocacia pela servidora pública municipal Luzimary Vieira de Oliveira.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que Luzimary Vieira de Oliveira, servidora pública municipal, que
ocupa o cargo de Auditora da Receita Municipal, também atua como advogada no processo n. 0800661-04.2018.8.18.0077, que tramita no juízo
da Vara Única da Comarca de Uruçuí, e que inclusive peticionou nos referidos autos, em 28 de março de 2022, requerendo redesignação de
audiência, alegando colidência entre o horário da audiência e o expediente de trabalho no cargo de Auditora da Receita Municipal;
CONSIDERANDO que, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que Luzimary Vieira de Oliveira também atua como advogada no
processo n. 0000238-14.2017.8.18.0077, que tramita no juízo da Vara Única da Comarca de Uruçuí, em cujos autos apresentou petição datada
de 16 de setembro de 2021, qualificando-se como única advogada do réu;
CONSIDERANDO que Luzimary Vieira de Oliveira foi nomeada para o cargo efetivo de Auditora da Receita Municipal, na Portaria n. 09/2020, de
28 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que Luzimary Vieira de Oliveira é advogada inscrita sob o
n. 8150, na Ordem dos Advogados do Brasil, na Subseção de Uruçuí-PI, e permanece com inscrição regular, conforme consulta ao Cadastro
Nacional dos Advogados1;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 28, VII, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994),
aadvocaciaéincompatível, mesmo em causa própria, com ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento,
arrecadação ou fiscalizaçãodetributosecontribuições parafiscais;
CONSIDERANDO que o cargo de Auditora da Receita Municipal possui como atribuição executar procedimentos de fiscalização e lançamento de
crédito tributário, conforme Anexo VI do Edital nº 01/2018, de 12 de julho de 2018, em que a servidora foi aprovada;
CONSIDERANDOque o cargo de Auditora da Receita Municipal é incompatível com o exercício da advocacia, nos termos do art. 28, VII, da Lei n.
8.906/1994;
CONSIDERANDO que, mesmo após tomar posse e entrar em exercício em cargo incompatível, a investigada continuou exercendo advocacia
ilegalmente;
CONSIDERANDOque são nulosos atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado
ouquepassaraexerceratividadeincompatívelcom a advocacia, conforme art.4º, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 11 do Estatuto da Advocacia, cancela-seainscriçãodoprofissionalque passa a exercer,
emcaráterdefinitivo,atividadeincompatívelcom a advocacia;
CONSIDERANDO que eventual afastamento temporário da servidora não faz extinguir a incompatibilidade, se permanece ocupando, em situação
permanente, cargo incompatível com a advocacia. Nesse sentido:
EMENTA DO CONSELHO FEDERAL DA OAB: Ementa 45/2003/OEP. Auditor
Fiscal - Atribuições Previstas em Lei - Incompatibilidade para o exercício da Advocacia. - O Auditor Fiscal ocupa cargo público de atividade-fim na
área tributária. Dentre suas atribuições estão a de inspeção, controle e execução de trabalhos de administração tributária, executar a revisão
físico-contábil; fiscalizar as receitas estaduais; constituir privativamente créditos tributários através de lançamentos ex officio com lavratura de
auto de infração (Lei Estadual 4.794/88), portanto, misteres incompatíveis com a atividade advocatícia, a teor do disposto no art. 28, VII, do
EAOAB. - Oafastamentotemporárionãofazextinguiraincompatibilidade. Se permanece ocupando, em situação permanente,
cargoincompatívelcomaadvocacia,aincompatibilidadepersiste,aindaque
1 Disponível: https://cna.oab.org.br/ Acesso em 07 de abril de 2022.
eventual e temporariamente não exercendo as respectivas funções.Recurso improvido. (Recurso 0008/2003/OEP-BA. Relator: Conselheiro
José Brito de Souza (MA), julgamento: 13.10.2003, por unanimidade, DJ 18.11.2003, p. 456, S1);
CONSIDERANDOque foi expedida Recomendação n. 03/2022, recomendando à servidora Luzimary Vieira de Oliveira que cesse o exercício
ilegal da advocacia, pois ocupa cargo público incompatível, na forma prevista no Estatuto; ou, caso prefira continuar exercendo a advocacia, que
requeira a exoneração do cargo de Auditora da Receita Municipal de Uruçuí e que cesse o exercício da advocacia enquanto não formalizada a
exoneração;
CONSIDERANDOa necessidade de regularizar a situação apurada no presente procedimento;
RESOLVE:
INSTAURAR
O
INQUÉRITO
CIVIL
Nº
08/2022,
para
apurar
possível
exercícioilegaldaadvocaciapelaservidorapúblicamunicipalLuzimaryVieiradeOliveira.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINOdesde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Dando continuidade às diligências, REQUISITO ao Município de Uruçuí, através da Procuradoria Geral, para que informe, no prazo de 10 (dez)
dias, se tinha conhecimento que a servidora LuzimaryVieiradeOliveira,AuditoradaReceitaMunicipal, também exerce advocacia ilegalmente
e quais as providências funcionais que foram ou serão adotadas, após o conhecimento dos fatos apurados;
Outrossim, REQUISITO à Subseção de Uruçuí da Ordem dos Advogadosdo Brasil, através da Presidente Dra. Laionara Correia Monteiro,
que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se tinha conhecimento de que a advogada Luzimary Vieira de Oliveira(OAB/PI8150), mesmo após
tomar posse e entrar em exercício em cargo incompatível com a advocacia (art. 28, VII, da Lei n. 8.906/1994), continua a exercer a profissão e
informe as providências que foram ou serão adotadas a respeito;
3
À Secretaria desta Promotoria de Justiça, determino que encaminhe a Recomendação n. 03/2022 à destinatária, para que tome conhecimento do
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seu teor;
Junte-se aos autos cópias das petições subscritas pela investigada nos processos 0800661-04.2018.8.18.0077 e 0000238-14.2017.8.18.0077,
bem como a ata da audiência realizada no dia 29 de março de 2022, no bojo do processo 0800661- 04.2018.8.18.0077, em que também se
tomou conhecimento dos fatos apurados.
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 18 de abril de 2022.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022 SIMP 000089-206/2022
Portarianº17/2022
Finalidade: apurar possível situação de vulnerabilidade dos menores Jonas Silva Santos, nascido em 07/11/2017, e Jhonnanthan Silva Santos,
nascido em 07/12/2016, filhos de Alex Borges Santos e Gildeane Silva de Jesus, os quais estão sob a guarda do genitor. Endereço: Rua
Projetada 31, próximo ao Açougue Santos, Bairro Alto Bonito, tel. do genitor 89 9 9400-9726, Uruçuí/PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art.25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso III, da Resolução
nº174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CRFB/88);
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art.
227, CF/88);
CONSIDERANDO 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 educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial, por meio do plantão ministerial dos dias 12 e 13 de fevereiro (autos n.
0800170-55.2022.8.18.0077 - em anexo) a ocorrência de maus-tratos praticados contra o menor Jonas, por parte de sua genitora, Gildeane;
CONSIDERANDO que, no bojo dos autos mencionados, de acordo com o genitor, este possui a guarda dos dois filhos que teve com Gildeane, já
referidos, mas que o relacionamento com a última não é bom e, inclusive, a genitora costuma fazer embaraços sempre que vai buscar os
menores para fim de visitação;
CONSIDERANDOque os maus-tratos mencionados dizem respeito à possível ocorrência do dia 12 de fevereiro, em que o genitor foi buscar o
menor Jonas na residência da genitora e notou que seu filho estava chorando e com sangue escorrendo nas costas, ombro e rosto, afirmando
que a genitora teria batido nele, não lhe dado comida e o colocado de castigo no sol;
CONSIDERANDO que o genitor asseverou à autoridade policial que não seria a primeira vez que Gildeane fora violenta com as crianças;
CONSIDERANDO também a existência de laudo de exame de corpo de delito, no qual há que Jonas estava com lesões contusas na região do
dorso, compatíveis com sinais de maus-tratos;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, da visita realizada ao genitor, este informou que há apenas um acordo informal entre os genitores,
segundo o qual as crianças ficam com o genitor na semana e com a genitora nos finais de semana;
CONSIDERANDOque, consoante o Conselho, o genitor asseverou ter interesse na guarda unilateral dos menores, contudo o órgão não realizou
visita à genitora dos menores, para verificar sua versão dos fatos, assim como os cuidados que a última presta os filhos;
CONSIDERANDO que, do mesmo modo, a Assistência Social apenas destacou que o genitor possui interesse na guarda unilateral dos filhos e
que estes estão sendo acompanhados pelos programas assistenciais apropriados, mas nada informaram quanto a possíveis acompanhamentos
com a genitora;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a, entre outros, apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP;
RESOLVE:
CONVERTERANOTÍCIADEFATONº12/2021EMPROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº10/2022,INSTAURADONESTA PROMOTORIA
DEJUSTIÇAPARAAPURARPOSSÍVELSITUAÇÃODEVULNERABILIDADEDOSMENORESJONAS SILVA SANTOS, NASCIDO EM 07/11/2017,
E JHONNANTHAN SILVA SANTOS,NASCIDO EM 07/12/2016, FILHOS DE ALEX BORGES SANTOS E GILDEANE SILVA
DEJESUS,OSQUAISESTÃOSOBAGUARDADOGENITOR.ENDEREÇO:RUAPROJETADA31,
PRÓXIMOAOAÇOUGUESANTOS,BAIRROALTOBONITO,TEL. DOGENITOR89 9 9400-9726, URUÇUÍ/PI.
- Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
- Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, conforme determina o art.
6º, parágrafo 1º, da Resolução 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário
de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
- REQUEIRO à Assistência Social, com prazo de quinze dias, que, a partir dos acompanhamentos realizados com os menores Jonas Silva
Santos, nascido em 07/11/2017, e Jhonnanthan Silva Santos, nascido em 07/12/2016, informe acerca do que for verificado quanto aos cuidados
despendidos pela genitora destes, de nome Gildeane Silva de Jesus (Rua Mussolini Carvalho, nº 31, Bairro Alto Bonito, tel. 89 9 8122-4182,
Uruçuí/PI), quando estão sob a sua guarda, especificando quaisquer situações de risco/vulnerabilidade que porventura sejam constatadas;
- REQUEIRO ao Conselho Tutelar que, no prazo de quinze dias, realize visita a genitora de Jonas e Jhonnanthan, de nome Gildeane Silva de
Jesus (Rua Mussolini Carvalho, nº 31, Bairro Alto Bonito, tel. 89 9 8122-4182, Uruçuí/PI), com o fim de verificar como são os cuidados
despendidos por Gildeane quando os filhos estão sob sua guarda, destacando quaisquer situações desfavoráveis aos menores que forem
porventura constatadas;
- ENCAMINHE-SE cópia desta Portaria à Procuradoria-Geral de Uruçuí, para ciência e facilitação no cumprimento do requerimento ministerial;
- Em caso de exaurimento dos prazos sem resposta, REITERE-SE.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, com as devidas providências de praxe.
Uruçuí-PI, 19 de abril de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

2.7. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23032
ATA DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL
1. Dados gerais
IDENTIFICAÇÃO DA
AUDIÊNCIA

Inquérito Civil Público Nº 71/2019 (SIMP 000094-027/2019): apurar a suspensão das cirurgias de transplantes de
órgãos no âmbito do Hospital Getúlio Vargas.
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DATA/HORÁRIO

06/04/2022, às 09:00

LOCAL

Sala de reunião do HGV

2. Participantes
NOME

ÓRGÃO

Eny Marcos Vieira Pontes

Promotor de Justiça da 12ª PJ

Osvaldo Mendes de Oliveira Filho

Diretor-Geral do Hospital Getúlio Vargas

Joici Rodrigues Teixeira

Assessoria Jurídica HGV

Celina Tereza de Miranda

HGV/ Transplante Renal

Ana Célia de Sousa Aguiar dos Santos

Assessora de Planejamento do HGV

Maria de Lourdes de Freitas Veras

Coordenadora da Central de Transplantes do Estado do Piauí

Luiz Ivando Pires Ferreira Filho

Gerente Técnico HEMOPI

Jurandir Martins Filho

Diretor-Geral HEMOPI

James Brito Martins dos Santos

Assessor HEMOPI

Fátima Garcez

Fundação Hospitalar de Teresina

Luiz Ivando Pires Ferreira Filho

Gerente Técnico HEMOPI

Ivo Lima Viana

SESAPI

3. Debates
O Promotor de Justiça Eny Marcos Pontes iniciou os trabalhos informando que tramita na 12ª Promotoria de Justiça o ICP nº 71/2019 (SIMP
000094-027/2019), que tem como objeto a suspensão das cirurgias de transplantes de órgãos no âmbito do Hospital Getúlio Vargas; que a
audiência está sendo realizado no Hospital Getúlio Vargas com a intenção de imprimir uma nova dinâmica na sua atuação como Promotor de
Justiça da Saúde, realizando visitas in loco para encontrar os atores da saúde pública, além de visitar os locais dos serviços para visualizar as
dificuldades vivenciadas pelos estabelecimentos; que após a audiência haverá inspeção nas Unidades de Terapia Intensiva - UTI - do HGV;
que a pauta do encontro é o serviço de plasmaférese; que ha necessidade de uma posição do HEMOPI a respeito do levantamento dos custos
do procedimento que englobem recursos humanos, equipamentos e insumos; que é necessário início do serviço, mesmo que seja com um
atendimento reduzido.
O diretor-geral do HEMOPI, Dr. Jurandir Martins, disse que iniciou em 2017 um estudo pragmático com uma escala diária de 01 médico, 01
enfermeiro e 01 técnico em enfermagem; que naquele momento era necessária avaliação se o caso seria de urgência; que o paciente deve se
deslocar até o HEMOPI; que para os pacientes internados, a equipe com o equipamento deve se deslocar até o hospital; que para os casos de
urgências foi realizado um contrato com a locação de um equipamento portátil, haja vista que o equipamento que a instituição possui é um
equipamento físico; que foi instituído, a princípio, uma escala no valor total de R$ 50.000,00; que a SESAPI se comprometeu em repassar o
valor e que este não foi repassado, tendo sido custeado nos 04 primeiros meses pelo próprio HEMOPI; que sem os recursos o serviço fica
impossibilitado de funcionar; que esse valor seria só para pessoal, tendo ainda outros gastos com os insumos; que já havia sido realizado
procedimento licitatório para os KIT de plasmaférese; que ficou em torno de R$ 1.000,00 por item; que o contrato está vigente pois engloba o
comodato do equipamento.
Dr. Eny Marcos questionou em que consiste o KIT e foi respondido que é um circuito que transfere o sangue de uma pessoa para um bowl que
faz a centrifugação do sangue, separando o que necessita e transferindo novamente para o paciente.
Dr. Jurandir reafirmou que existe contrato vigente do HEMOPI com o comodato de uma máquina portátil de plasmaférese e para o
fornecimento de uma quantidade mínima de KIT's; que existe um estoque mínimo necessário para alguns casos urgentes; que o contrato é
mantido de verba própria do HEMOPI, por recurso SUS.
O Diretor-técnico do HEMOPI, Dr. Luiz Ivando Pires, iniciou informando que a maior demanda para o serviço são os pacientes com Purpura
Trombocitopênica Trombótica; que caso o procedimento não seja realizado o paciente vei a óbito; que a plasmaférese é um serviço complexo
que necessita da presença do hematologista, pois pode ter reações alérgicas ou de volemia que necessitam de uma intervenção imediata; que
a duração do serviço é de 30 minutos a 03 horas em média.
Dr. Eny questionou o espaço físico necessário para a realização do procedimento, sendo respondido que existe o espaço reservado para a
realização da coleta de plaquetas por aférese; que quando é agendado a plasmaférese é utilizado esse espaço não sendo agendado a coleta
de plaquetas; que uma das maiores dificuldades é a quantidade de médicos para realizar o procedimento no estado, sendo de apenas 04, o
que dificulta a escala; que foi realizado concurso com 08 vagas de hematologistas para o preencher as necessidades do HEMOPI; que para
este estabelecimento foi chamado apenas 04 e os outros 04 foram absorvidos por outros estabelecimentos de saúde; que existe uma
deficiência de profissionais muito grande, haja vista que após o concurso já houve ao menos 03 aposentadorias de profissionais e que existem
outros em via de se aposentar; que os médicos estão em outras escalas o que impossibilita o preenchimento da escala, dificultando ainda mais
não há uma perspectiva de custeio;
Dr. Jurandir ressaltou que é realizado o serviço de ambulatório no HEMOPI pelos mesmos profissionais que atendem todos os pacientes com
distúrbio hematológico do estado inteiro, algo em torno de 1.000 pacientes por mês; que para atender os pacientes que necessitam de
plasmaférese é necessário fechar um outro serviço ou o ambulatório, descobrindo um serviço para atender outro.
Foi questionado quantos atendimentos em média de plasmaférese foram realizados nos últimos 03 meses, tendo o Dr. Luiz informado que o
serviço é realizado por demanda e que o serviço atualmente está parado; que o último procedimento realizado foi em outubro de 2021; que
não houve o ressarcimento dos plantões e foi encerrado o atendimento; que as solicitações do serviço estão sendo realizados fora do estado.
Em seguida, Dra. Celina disse que é necessário encontrar uma solução; que entende o deficit de profissionais e a falta de recurso, mas que é
mais cara a transferência de pacientes para outro estado; que a plasmaférese também está na competência do médico nefrologista; que a
preferência para a realização do serviço deve ser do hematologista, mas como existe um número pequeno de profissionais e a necessidade da
realização do procedimento, este poderia ser realizado por nefrologista; que se dispôs a realizar treinamento para realizar o serviço.
Dr. Luiz ressaltou que o problema maior não é a falta de profissionais e sim a falta de pagamento.
Em seguida, Dr. Oswaldo pediu a palavra e disse que pelos fatos narrados observa-se que a demanda pela plasmaférese não é muito grande,
então como manter uma equipe 24h disponível é muito dispendioso ao estado e tendo em vista que o último procedimento solicitado foi em
outubro do ano anterior, questionou se não poderia ser realizado um pagamento por procedimento ou produtividade.
O representante da SESAPI na audiência, Dr. Ivo Lima Viana, informou que já realizou reunião com o HEMOPI para tratar sobre o pagamento
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por produção/procedimento e que está sendo feito o levantamento da possibilidade jurídica de se realizar essa forma de pagamento; que tem
conhecimento de uma demanda reprimida; que já foi enviado pelo Dr. Luiz uma sugestão de escala e um valor para pagamento; que este
processo já está em trâmite no SEI; que o Dr. Alderico já entrou em contato com o Dr. Jurandir e que firmaram compromisso de resolver essa
questão do pagamento o mais breve possível.
Dr. Jurandir ressaltou que já foi realizado todo o estudo pelo HEMOPI, que contempla provável escala, uma linha de demanda que pode ser
realizada por mês, o treinamento do pessoal, o impacto financeiro e os equipamentos, faltando apenas o financiamento; que todas essas
informações estão no processo SEI previamente citado.
Dr. Eny Marcos solicitou que seja encaminhada a 12ª Promotoria de Justiça o número desse processo SEI, a fim de acompanhamento e
conhecimento desses dados. Solicitou também que informem quando se dará o início da retomada do procedimento.
A Coordenadora da Cetral de Transplantes, Dra. Maria de Lourdes, disse que hoje está sendo feito um trabalho preventivo, ou seja, que todos
os pacientes que necessitam do procedimento estão sendo encaminhado a outros estados; que o caso que foi realizado em outubro de 2021
foi uma excepcionalidade, pois não estava previsto essa necessidade; que quando retomar a realização da plasmaférese aumentará os casos
em que é possível realizar o transplante no Piauí, tais como nas crianças e hipersensibilizados.
Dr. Eny Marcos pontou que há um grande leque de casos que necessita da plasmaférese, entre eles, pré e pós transplantes, pacientes com
púrpura; que ainda há mais casos de pessoas que estão necessitando deste procedimento, seja no interior, ou na capital que estão vindo a
óbito; que, portanto, é clara a necessidade da implantação do serviço; que existem 2 problemas majoritários para a implantação do serviço, o
pagamento dos profissionais e a demora para o pagamento dos profissionais, haja vista que o último demorou 06 (seis) meses; que solicitou
um compromisso da SESAPI para sanar esses problemas.
Encaminhamentos
4.1

COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES

4.1.1

Encaminhar para a 12ª Promotoria de Justiça levantamento da quantidade mensal de pacientes que necessitam de plasmaférese.

4.2

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

4.2.1

Apresentar na audiência, que será realizada aos 18 de abril de 2022, no HEMOPI, a data para a retomada da plasmaférese no Piauí.

4.3

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

4.3.1

Encaminhar para a 12ª Promotoria de Justiça informações sobre a quantidade de médicos hematologistas inscritos no Piauí

4.4

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ

4.4.1

A realização de reunião com a presença de todos no HEMOPI aos 18 de abril de 2022

E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da 12ª PJ, eu, Gabriel Amável Alves de Carvalho, encerrei a presente ata.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ -PI23033
SIMP N° 000044-184.2020
VistoemCorreição
PORTARIA 25/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, 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 a instauração, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório Simp 44-184.2020, referente a denúncia de possível
ilegalidade distribuição de leites através do CRAS I de Castelo do Piauí.
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do presente Procedimento Preparatório até a presente data sem que a apuração tenha
sido concluída, havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes, bem como apurar atos de
improbidade administrativa dos responsáveis;.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI.
Oficie-se à Coordenação do CRAS I de Castelo do Piauí, para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações sobre a denúncia
encaminhada, em especial como o leite era adquirido e distribuído à população, apontando de forma clara e suscita os critérios utilizados para
tanto e apresentando a documentação comprobatória do alegado.
Encaminhe anexo ao Ofício, cópia da presente portaria e documentação juntada em ID 53375832.
CastelodoPiauí,DatadoEletronicamenteRicardoLúcioFreire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP N° 000030-184/2019
PORTARIA22.2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Paiuí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDOque ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
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CONSIDERANDOo 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 ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOque o Hospital Local Nilo Lima, localizado no município
de Castelo do Piauí, funciona sem licença sanitária, requisito imprescindível para regularidade da prestação de serviços de saúde de qualquer
nosocômio, conforme Relatório de Inspeção Sanitária Nº. 115/2020, realizado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado - DIVISA/SESAPI,
em 02/12/2019.
CONSIDERANDO as constatações e as conclusões do relatório de Inspeção Sanitária realizado pela Vigilância Sanitária do Estado, os quais
apontaram graves irregularidades sanitárias inviabilizantes, inclusive, que o serviço não atende a maioria dos itens da legislação sanitária vigente,
concedendo prazos para sua adequação;
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;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº. 000030-184/2019 em
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,
doCNMP,afimdeapuraradequaroHospitalMunicipalNiloLimaàsnormassanitárias,adotando,casonecessário,aofinal,asmedidasjudiciaiscab
íveis,DETERMINANDO, desdejá,as seguintes diligências:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio.
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao 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;
Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria- Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da
Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Adotar providências necessárias no curso deste Procedimento Preparatório e, inicialmente:
Solicite-se inspeção sanitária pela DIVISA objetivando a aferição das condições de funcionamento do Hospital Local Nilo Lima, em especial se as
irregularidades apontadas no relatório de inspeção sanitária nº 115/2020 foram sanadas.
Expedição de Ofício à Direção do Hospital Local Nilo Lima requisitando informações, no prazo de 15 dias, sobre o saneamento das
irregularidades apontadas no relatório de inspeção sanitária nº 115/2020 encaminhado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado DIVISA/SESAPI. Encaminhe anexo ao Ofício, cópia da presente portaria e do relatório de inspeção sanitária nº 115/2020 (ID 53358157).
CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Castelo do Piauí-PI, Datado Eletronicamente.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça SIMP N° 000131-184.2018
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após o encaminhamento de Ofício 39161/2010/SE-CGU-PR, em 2010, que noticiava
supostas irregularidades na gestão municipal e prestação de serviços públicos no Município de São João da Serra.
Ante o grande lapso temporal desde o seu recebimento e a falta de movimentação posterior, torna-se impossível a esta Promotoria auferir
documentos suficientes para prosseguir com a investigação dos fatos. Necessário ressaltar ainda que, durante o transcurso do tempo, não
chegaram novas notícias acerca do procedimento em epígrafe, caso em que teria sido dado andamento ao feito.
Ademais, caso surjam novas informações, esta Promotoria voltará a atuar na demanda, formando novos autos.
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTOdo presente procedimento nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
Publicação no Diário. Comunicação ao Conselho.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários. Castelo do Piauí-PI, Datado Eletronicamente.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça -

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23034
Inquérito civil nº 09/2020
SIMP: 000800-161/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado como inquérito civil nº 09/2020, por meio da portaria nº 14/2020 (fls. 02/04), o qual tem como
assunto apurar suposta irregularidade no pregão presencial nº 14/2017, que resultou na contratação da empresa T LOC - Locação de Veículos e
Transportes Ltda. - ME pelo município Esperantina/PI e Câmara Municipal de Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se de ofício, após extração de peças de informações da notícia de fato nº 106/2018 - SIMP: 000800-161/2018
(fls. 12/35).
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 412/2018, solicitou-se a Câmara Municipal de Esperantina/PI cópia do procedimento
licitatório que resultou na contratação da empresa T LOC - Locação de Veículos e Transportes Ltda. - ME (fl. 40).
Em resposta, o município encaminhou o solicitado, conforme documentos de fls. 44/122.
Adiante, oficiou-se a Câmara Municipal e a Secretaria de Infraestrutura e Transportes do município de Esperantina, solicitando a placa, modelo
de todos os veículos locados junto à Empresa T LOC locação de veículos e transporte Ltda., (CNPJ nº 10.664.074/0001-86).
A Câmara Municipal esclareceu que alugou um único veículo, a saber, Spacefox, cor preta, placa NIE 4418 (fl. 134).
O município encaminhou relação de veículos locados junto à empresa T - LOC, a qual segue as fls. 143/148.
Após, oficiou-se a Comissão de Licitação do município de Esperantina solicitando cópia dos documentos de habilitação das empresas T LOC —
locação de veículos e transportes Ltda. — EPP, CNPJ N° 10.664.074/0001-86; F. R. SILVA COSTA E CIA LTDA — EPP, CNPJ N°
17.125.120/0001-18; JETRO SERVICE — GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, participantes do pregão
presencial n° 14/2017, cuja sessão de abertura e julgamento das propostas de preço e habilitação ocorreu no dia 17 de março de 2017.
Atendendo a solicitação ministerial o município encaminhou cópia da documentação de habilitação da empresa T LOC — locação de veículos e
transportes Ltda. — EPP que consagrou-se vencedora no certame, uma vez que as demais empresas não tiveram seus envelopes de habilitação
abertos, pois a empresa atendeu as exigências da lei (fls. 151/182).
No intuito de instruir o feito, solicitou-se a empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP e a Câmara Municipal de
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Esperantina, respectivamente, prova da propriedade dos veículos locados para Prefeitura e Câmara do município de Esperantina-PI, bem como o
respectivo Registro dos veículos junto ao Detran e informações acerca do veículo de sua propriedade, inclusive o estado em que se encontra, sua
localização atual, se vem sendo utilizado pelo Órgão Legislativo e, em caso de negativa, o motivo do não uso (fl. 194/196).
Em resposta, por meio do ofício nº 36/2019, a Câmara informou que o veículo o qual o Ministério Público pediu informações está com
processo em trâmite na Comissão de Justiça para doação ao poder Público Municipal, vez que o bem em questão é inservível no
âmbito econômico da Câmara Municipal por conta dos diversos consertos e manutenções que já foram feitos ao longo dos últimos
anos (fls. 199/210).
A empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP encaminhou contrato da empresa com a Câmara de Esperantina,
relação dos carros utilizados no serviço e cópia do contrato social, conforme documentos de fls. 214/226.
Diante de tais informações e do conjunto fático probatório expediu-se carta precatória a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca com a
finalidade de realizar levantamento fotográfico da sede da empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP, com a
devida devolução pelo deprecado(fls. 229/246).
Posteriormente, por meio do ofício nº 537/2019, solicitou-se a Câmara Municipal de Esperantina cópia do termo de rescisão contratual
em face da empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP. Em resposta, a Câmara informou que o contrato com a
empresa foi encerrado em 15 de agosto de 2019, encaminhando termo de reinício de contrato (fls. 303/304).
O Ministério Público solicitou a Câmara Municipal de Esperantina, mediante ofício nº 581/2019, cópia de Termo de Extinção de Contrato
firmado com a empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP, acaso existente, bem como informe se o referido
documento recebeu publicização (fl. 309).
Em resposta, a Câmara encaminhou documentação relativa ao início e término do Contrato de Locação de Veículo feito com a empresa
T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP, os quais seguem as fls. 311/327.
Em 31/01/2020, 04/02/2020, 05/02/2020 e 06/02/2020, para a instrução do feito, na Sede das Promotorias de Justiça de Esperantina,
realizou-se audiência extrajudicial com os proprietários dos veículos locados, conforme atas de fls. 344/354.
Ainda, oficiou-se o município de Esperantina solicitando informações sobre concessão de autorização para que a empresa T LOC —
locação de veículos e transportes Ltda. — EPP subcontratasse o objeto dos contratos oriundos do Registro de Preço n° 14/2017,
encaminhando, acaso concedida autorização formal, cópias do termo respectivo (ID nº 32061370).
A municipalidade informou que não houve autorização expressa para que a empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda.
— EPP subcontratasse o objeto dos contratos oriundos do Registro de Preço n° 14/2017 (ID nº 32198552).
A fim de complementar as informações o Ministério Público solicitou ao município de Esperantina todas as notas de empenho e recibos
de pagamento/transferência em favor da empresa T LOC — locação de veículos e transportes Ltda. — EPP a título de pagamento dos
contratos oriundos do Registro de Preço n° 14/2017 (Contrato n° 061/2047 e respectivos aditivos). O município encaminhou os
documentos solicitados, os quais encontram-se no IDs nº 32403653 e 32485111.
Para análise de suposto sobrepreço/superfaturamento dos preços no pregão presencial nº 14/2017 solicitou-se perícia à Coordenadoria
de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, a qual aguarda resposta.
Parecer técnico nº 41/2022 - Asspercontabilidade apontando que os preços apresentados pela T - LOC estão de acordo com o
orçamento estimado apresentado no edital, tendo permanecido os valores por 24 (vinte e quatro) meses.
Síntese do essencial.
Inicialmente, insta ressaltar que o objeto de investigação do presente inquérito civil é "apurar suposta irregularidade no pregão presencial nº
14/2017, que resultou na contratação da empresa T LOC - Locação de Veículos e Transportes Ltda., pela Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal de Esperantina".
Ressalte-se que o Pregão Presencial Registro de Preço nº 14/2017 teve como objeto "registro de preço para futura contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantina e suas Secretarias".
Posto isso, é preciso diferenciar os termos "sobrepreço" e "superfaturamento", que podem ser utilizados com o mesmo sentido, mas que tem
significados diferentes.
Em contratações públicas, considera-se haver sobrepreço quando o preço da obra ou serviço é injustificadamente superior ao preço do
orçamento paradigma1. Cita-se como exemplo, o sobrepreço global, que ocorre quando o preço global da obra é injustificadamente superior ao
preço global do orçamento paradigma.
A irregularidade não é a existência do sobrepreço em si, e sim a simples diferença entre o preço orçado e o preço considerado como praticado
pelo mercado, materializando-se somente a partir da liquidação e do pagamento por serviços com sobrepreço ou por serviços não executados.
O superfaturamento consiste no conjunto de práticas que tornam a proposta ou a execução do contrato mais onerosa para a administração, de
qualquer forma que venha a ser considerada injusta.2
Enquanto o sobrepreço "surge" quando da assinatura do contrato ou de um termo aditivo, o superfaturamento ocorre apenas com o pagamento
de determinada parcela de um contrato com sobrepreço.
A perícia contábil realizada pela unidade pericial de contabilidade do Ministério Público do Estado do Piauí nestes autos concluiu que as planilhas
de preços apresentadas pela empresa vencedora do pregão presencial nº 14/2017 estão de acordo com o orçamento apresentado no edital,
permanecendo os mesmos valores por 24 (vinte e quatro) meses.
Ou seja, não há que se falar em sobrepreço e/ou superfaturamento, bem como dano ao erário, pois mesmo com falhas na formação do preço
presumido, estabeleceu-se o preço máximo para a contratação, onde leva-se em conta fatores como seguro, manutenção, prazo de pagamento,
etc.
Ademais, mesmo após a análise detalhada dos autos não restou constatada quaisquer outras irregularidades aptas a ensejarem atuação
ministerial.
Desta feita, constata-se que não há necessidade de solicitação ou requisição de outras diligências, tampouco mácula a ensejar propositura de
ação civil, não havendo mais justificativa para o prosseguimento do presente feito.
Além disso, verifica-se que o presente procedimento foi instaurado em 18/12/2018, com um objeto genérico e sem delimitação temporal,
prejudicando a razoável duração do processo, estando em desconformidade com as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da
"Carta de Brasília".
Soma-se a tais argumentos o disposto na Lei n.º 13.869/19, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em especial o art.
31, in verbis:
"Art. 31 - Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado"
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), PROMOVO
O ARQUIVAMENTO do presente inquérito civil.
Verifico que o presente procedimento foi instaurado de ofício, motivo pelo qual deixo de determinar cientificação do noticiante.
Determino a remessa de cópia da presente decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí.
Após, determino a remessa dos presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), no prazo de 3 (três) dias, conforme
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determina o art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Obras Públicas. Brasília, DF, 2011. p. 52.
2 Cf. BRASIL, Op., Cit., p. 52
SIMP N° 000449-426/2022
Tipo: Atendimento ao Público
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de peças de informação oriundas de Manifestação n° 579/2022 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do noticiante, relatando que as placas de obras públicas executadas no Município de Esperantina/PI não constam o valor,
data de início e prazo para conclusão, prejudicando seu caráter informativo, ID. 53192768.
Em consulta no sistema SIMP e acervo desta Promotoria de Justiça, verificou-se a existência de Atendimento ao Público registrado sob o
protocolo SIMP nº 000333-426/2022, autuado nesta Promotoria de Justiça, com objeto correlato aos fatos mencionados no expediente de ID.
53192768.
É o relatório.
Fundamento.
Pelo exposto, verifico que o requerimento analisado no presente SIMP já foi apurado em Atendimento ao Público (SIMP nº 000333-426/2022),
procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Desta feita, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo objeto e partes.
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

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23035
Notícia de Fato nº 11/2022
SIMP Nº 000323-426/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento da Reclamação nº 3825/2021, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o denunciante relatou que o Sr. Reginaldo Caldas acumularia os seguintes cargos, com
considerável distância um do outro: 1) cargo de professor da Rede Estadual de Ensino do Piauí; 2) cargo de professor da Rede Municipal de
Ensino de Madeiro/PI; 3) cargo de professor da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo/MA.
O noticiante entende que se faz necessária uma investigação por este Órgão Ministerial acerca da irregularidade na acumulação de cargos pelo
servidor, haja vista que além de prejudicar os alunos, atrapalha outros professores que pleiteiam a vaga ocupada.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 120/2022, 121/2022 e 122/2022 à Secretaria Municipal de
Madeiro/PI, à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI) e à Secretaria Municipal de São Bernardo/MA, respectivamente,
solicitando as seguintes informações, com o encaminhamento da documentação comprobatória: i) a Portaria de Nomeação ou Designação do
cargo; ii) a folha de pagamento referente ao cargo ocupado pelo servidor em todo o período de acumulação ilegal; iii) declaração de não
acumulação de cargos públicos firmada pelo servidor, quando do provimento do cargo junto ao ente público; iv) frequência e lotação do servidor;
v) carga horária do cargo.
Contudo, verifica-se que não foram encaminhadas ao Ministério Público as respostas solicitadas nos aludidos ofícios, tampouco
justificativa sobre não as apresentar dentro do prazo estabelecido.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, uma vez que há
diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Madeiro/PI, à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI) e à Secretaria Municipal de
São Bernardo/MA reiterando a solicitação constante nos ofícios nº 120/2022, 121/2022 e 122/2022, no prazo peremptório de 10 (dez) dias úteis.
O ofício deverá ser entregue pessoalmente ao destinatário, pelo motoboy da Promotoria de Justiça, ou encaminhado por qualquer meio ágil de
comunicação.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 13 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 10/2022
SIMP Nº 000125-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
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Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento de representação encaminhada, via e-mail, pelo Sr. SÉRGIO MARTINS DE SOUZA
QUEIROZ, residente em São Paulo/SP, relativa à avaliação do cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº
13.005/2014.
Segundo o noticiante, é dever do Município oferecer ensino fundamental em período integral a 25% (vinte e cinco por cento) de seus estudantes
até o ano de 2024. Esclareceu que o dever consiste em, gradativamente, no período de 10 (dez) anos, incluir estudantes neste ensino de forma
a, em 2024, estarem 25% (vinte e cinco por cento) dos mesmos no período integral.
Destacou o noticiante que, no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da Lei nº 13.005/2014, todos os Municípios deveriam ter aprovado
planos de ensino para garantir o paulatino cumprimento das metas, de forma que os objetivos fixados para 2024 fossem atingidos, nos termos do
art. 8º da referida lei.
Entretanto, aduziu que a grande maioria dos municípios do país, em 2021, não possuía nenhum estudante matriculado em ensino em período
integral.
Ao final, por ser o ensino em período integral interesse difuso, o noticiante solicitou ao Ministério Público Estadual que analisasse se os
municípios desta Comarca aprovaram metas de inclusão de estudantes em ensino em período integral e, tendo aprovado, se foram cumpridas de
forma a, efetivamente, ser atingido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes matriculados neste ensino em 2024.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 116/2022, 118/2022 e 119/2022 às Secretarias
Municipais de Educação de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, respectivamente, solicitando o seguinte: i) Informações acerca da
elaboração de seu correspondente plano de educação, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de
Educação (PNE); ii) Medidas tomadas pela municipalidade para o cumprimento da Meta 6 do PNE, devendo informar quais as estratégias
adotadas para tanto; iii) informar a quantidade de alunos matriculados na rede municipal e quantos deles estão em escola de tempo integral.
Em atenção ao ofício ministerial, a Secretaria Municipal de Educação de Joca Marques/PI, por intermédio do Ofício nº 06/2022,
encaminhou a Lei Municipal nº 05, de 03 de junho de 2015, que aprovou o Plano Municipal de Educação de Joca Marques, bem com
informou que a gestão municipal passada não deu início ao cumprimento da Meta 6, motivo pelo qual não há nenhum aluno estudando
em tempo integral.
Entretanto, a Secretaria de Educação afirmou que, após a ciência do ofício ministerial, vem trabalhando para implementar a educação
em tempo integral, de acordo com os percentuais exigidos no Plano Nacional de Educação, conjuntamente com o Plano Municipal de
Educação.
Verifica-se, ainda, que não foram encaminhadas ao Ministério Público as respostas solicitadas nos Ofícios nº 116/2022 e 119/2022,
tampouco justificativa sobre não as apresentar dentro do prazo estabelecido.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, uma vez que há
diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Expedição de ofício às Secretarias Municipais de Educação de Luzilândia e Madeiro reiterando a solicitação constante nos ofícios nº 116/2022 e
119/2022, no prazo peremptório de 10 (dez) dias úteis.
O ofício deverá ser entregue pessoalmente ao destinatário, pelo motoboy da Promotoria de Justiça.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 18 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 18/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 15/2022 para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Luzilândia/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei Federal nº 8.069/90) e
art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Luzilândia não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022, para acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Luzilândia/PI, pelo que, DETERMINO como diligências iniciais as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - Encaminhe-se cópia desta portaria ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
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IV - Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a Secretaria
Municipal de Assistência Social, para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Municipal de Saúde, todos do município de
Luzilândia/PI;
V - Designo audiência extrajudicial, em formato virtual, com a participação do CAODIJ e devendo ser convocados para a participação os
mencionados no item IV acima, com o objetivo de fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada, colher informações
dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Designo a servidora Jacyane Vilarinho Moura, Técnica Ministerial, matrícula nº 417, para secretariar o feito.
Luzilândia (PI), 12 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 19/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 16/2022 para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Joca Marques/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei Federal nº 8.069/90) e
art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Joca Marques não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022, para acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Joca Marques/PI, pelo que, DETERMINO como diligências iniciais as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - Encaminhe-se cópia desta portaria ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
IV - Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a Secretaria
Municipal de Assistência Social, para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Municipal de Saúde, todos do município de Joca
Marques/PI;
V - Designo audiência extrajudicial, em formato virtual, com a participação do CAODIJ e devendo ser convocados para a participação os
mencionados no item IV acima, com o objetivo de fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada, colher informações
dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Designo a servidora Jacyane Vilarinho Moura, Técnica Ministerial, matrícula nº 417, para secretariar o feito.
Luzilândia (PI), 12 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 20/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 17/2022 para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Madeiro/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei Federal nº 8.069/90) e
art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Madeiro não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, para acompanhar a implantação da escuta especializada no
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município de Madeiro/PI, pelo que, DETERMINO como diligências iniciais as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - Encaminhe-se cópia desta portaria ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
IV - Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a Secretaria
Municipal de Assistência Social, para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Municipal de Saúde, todos do município de
Madeiro/PI;
V - Designo audiência extrajudicial, em formato virtual, com a participação do CAODIJ e devendo ser convocados para a participação os
mencionados no item IV acima, com o objetivo de fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada, colher informações
dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Designo a servidora Jacyane Vilarinho Moura, Técnica Ministerial, matrícula nº 417, para secretariar o feito.
Luzilândia (PI), 12 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23036
PORTARIA Nº 011/2022
(ProcedimentoAdministrativonº010/2022) SIMPnº000228-160/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelos artigos 127 e 129, II e VI da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis - art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOo que descreve o art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições;
CONSIDERANDOo disposto no art. 36 e ss da Lei nº 7.210/1984, que versa o sobre o trabalho externo para os presos em regime fechado;
R E S O L V E:
Instaurar, com fundamento no art. 8º, da Resolução nº 174/2017, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 10/2022, SIMP
000228-160/2022, na
forma da Lei pertinente, determinando, de início, o cumprimento das diligências abaixo mencionadas:
01. Seja marcada reunião com o Vereador Domingos Luiz Ferreira para o dia
18/04/2022,às10h00min,paratratarsobreoProjetoConstruindoNovosMuros.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 13/2022
(ProcedimentoAdministrativonº12/2022) SIMPnº000230-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000017824.2019.8.18.0060, instaurado a fim de apurar a possível prática
dos crimes previstos no art. 306 do CTB e art. 330 do Código Penal, figurando como autor JOÃO
PAULO COELHO DE AGUIAR, brasileiro, natural de Esperantina-PI, nascido em 18/10/1991, CPF nº 051.469.613-36, RG nº 3.276.341 SSP-PI,
filho de Diana Maura Rodrigues Coelho, residente e domiciliado na Rua João Pinto Leite, nº 374, bairro Batista de Amorim, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 12/2022, SIMP
000230-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000178-24.2019.8.18.0060, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFÁCIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
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A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do inquérito policial dos autos n° 0000178- 24.2019.8.18.0060, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 14/2022
(ProcedimentoAdministrativonº13/2022) SIMPnº000229-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000060148.2018.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 180 do Código Penal, figurando como autora ANA CLARA SILVA
SAMPAIO, brasileira, natural de Batalha-PI, nascida em 24/05/1989, CPF nº 039.138.783-94, RG nº
2.766.330 SSP-PI, filha de Ana Lúcia Sena Silva Sampaio, residente e domiciliada na Rua Francisco Florêncio Ramos, s/n, bairro Carraspanha,
Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 13/2022, SIMP
000229-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000601-48.2018.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do inquérito policial dos autos n° 0000601- 48.2018.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 12/2022
(ProcedimentoAdministrativonº11/2022)SIMPnº000231-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
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são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000047595.2018.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, figurando como autor ANTONIO DAS NEVES
NASCIMENTO, alcunha Antônio Bocão, brasileiro, natural de Esperantina-PI, nascido em 01/04/1980, CPF nº 878.711.903-00, RG nº 1.695.344
SSP-PI, filho de Maria das Neves Nascimento, residente e domiciliado na Quadra 02, Casa 09, bairro Mutirão, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 11/2022, SIMP
000231-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000475-95.2018.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do inquérito policial dos autos n° 0000475- 95.2018.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina

2.12. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23037
PORTARIA N° 11/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL
CONSIDERANDO:
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
que os arts. 127 e 129, da Constituição Federal, impõem como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
que o protocolo SIMP nº 000559-435/2021, instaurado a partir de representação do vereador ZACARIAS GONDIN LINS NETO, confirmada
documentalmente via publicações em diário oficial, informa que o município de Campo Maior, por sua Secretaria Municipal de Administração e
Previdência, e a empresa ARAÚJO E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, celebraram, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020,
o Contrato de Inexigibilidade nº 1.0801/2020, cujo objeto é a "contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em
atividade privativa da advocacia, consultoria e assessoramento aos atos administrativos, nos processos administrativos (sindicância e inquérito
administrativo) e representação judicial (patrocínio e defesa de causas judiciais), a fim de atender as necessidades dos órgãos do Município de
Campo Maior", pelo valor mensal de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais)";
que a contratação referida se deu sob o regime da Lei nº 8.666/93 e os serviços contratados, conforme seu objeto, em tese, não possuem
singularidade, admitindo competição entre assessorias disponíveis no mercado, pelo que passível de licitação prévia para a contratação;
que os autos da Ação Civil Pública nº 0801330-50.2017.8.18.0026, ajuizada para anular a contratação de escritório de advocacia nas mesmas
circunstâncias fáticas, exarou-se a sentença abaixo transcrita: "julgo parcialmente procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR em não mais inexigir o regular processo de licitação para a contratação
de prestação de serviços de assessoria jurídica e representação judicial (serviços ordinários), devendo eventual contratação desse serviço, ser
levada a efeito por meio de processo licitatório regular, cujo contratado deverá especificar direitos, obrigações e responsabilidades do contratado,
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carga horária e horário de expediente, prazo de contratação e valor mensal do contrato, observada a compatibilidade com a jornada de trabalho e
o valor de mercado regional, com o registro do termo de contrato da rescisão antecipada, uma vez realizado o concurso para o provimento dos
cargos de procurador municipal.";
que o município de Campo Maior dispõe de Procuradoria Jurídica, conforme previsão do art. 11, I, "h", da Lei Complementar nº 002/2017, cujas
atribuições, descritas em seu art. 24, englobam todo o objeto contratado via inexigibilidade;
que os fatos noticiados são graves e merecem apuração, podendo ensejar responsabilidades cíveis, criminais e administrativas;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civilpública, pelo que, determina-se, desde logo,
o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
requisite-se à Secretaria Municipal de Administração e Previdência cópia integral do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº
001/2020 e do Contrato de Inexigibilidade nº 1.0801/2020, referentes à contratação da empresa ARAÚJO E LOPES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, bem como do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01.0801/2021 - Inexigibilidade nº 001/2021-SEMAPREV, referente à contratação
em lume;
notifique-se o Município de Campo Maior, por seu Prefeito; bem como a empresa ARAÚJO E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ
15.663.516/0001-93), para, querendo, apresentarem manifestação sobre os fatos descritos nesta portaria, bem como sobre o interesse em
celebrar termo de ajustamento de conduta;
nomeia-se como secretário do presente ICP, o DSU/CM - Diretor de Secretaria Unificada de Campo Maior, servidor do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP

2.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO -PI23038
.REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000293-101/2019
REQUERENTES: JACKSON FERNANDYS SIQUEIRA DA PAZ "JACKSON", ELIELSON DOS SANTOS PEREIRA "NEGUIN DO PASTOR" E
ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO "TIRITA".
REQUERIDO: EX-PREFEITO NUMAS PEREIRA PORTO
OBJETO: APURAR IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE ARRAIAL, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
QUE CAUSA DANO AO ERÁRIO.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 05 DO CSMP. RELATÓRIOS DO
TCE/PI QUE NÃO APONTAM DANO AO ERÁRIO QUANTO AOS FATOS NARRADOS. DILIGÊNCIAS VIÁVEIS DE SEREM REALIZADAS
QUE NÃO COMPROVARAM O ALEGADO. 1. Determino o ARQUIVAMENTO do feito por falta de justa causa parao seu prosseguimento, sem
prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das
provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000293-101/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cls.
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado em 05/11/2019 com o escopo de apurar irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e
pagamentos de despesas no âmbito do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, no exercício financeiro de 2017, e possível prática de ato de improbidade
administrativa que causa dano ao erário.
2. O feito tem por base representação formulada pelos então vereadores Elielson dos Santos Pereira, Rossélia dos Santos Castelo Branco e
Jackson Fernandys Siqueira da Paz, em face de Numas Pereira Porto, na qualidade de prefeito municipal, dando conta do que se segue: (IDs
30844140 e 30630424):
"Os Denunciantes são Vereadores do Município de Arraial-PI, estando insculpidos na legalidade de fiscalização dos atos praticados pelo chefe do
executado, ora Denunciado.
Assim, após análise técnica desta Corte de Contas, os Denunciantes verificaram indícios de ilegalidades em alguns empenhos (pagos) realizados
pelo Denunciado, dentre eles os que se seguem abaixo, com a devida descrição:
Senhores Julgadores, a nosso ver os empenhos pagos, é uma forma do desvio de dinheiro público.
Excelências, vejamos valores que foram empenhados (e pagos) para pagamento de despesas com prestação de serviços com assessoria e
consultoria e mudanças dos representantes (DBE) (2010150203000044024), no qual foi pago o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), em 13/02/2017, com uma observação: (este funcionário é do escritório da empresa que faz o serviço de folha e envio da GFP). [...]
Além disso, houve também empenho (e pago) para pagamento de serviços técnicos especializados em assessoria na emissão e individualização
das competências do FGTS deste município (2010150203000055002), tendo sido pago o valor pago de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em
24/02/2017. [...]
Importante salientar que este serviço pago é totalmente desnecessário, pois já existe uma empresa contratada para a realização deste serviço,
devendo ser observado ainda que este senhor Francisco Lindomar Diogo Veloso, é o funcionário dela, (empresa contrata).
Noutro giro, também se verificou que houve a realização de empenho (e pago) para pagamento de despesas com prestação de serviços
processamento e emissão da folha de pagamento de pessoal, transmissão e emissão de GFIP, GPS, RE, RAIS, DIRF e DCTF, além de
acompanhamento das certidões negativas nos órgãos federais e estaduais, conforme contrato nº 2010150206000012001, no valor de R$
28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), na data de 12/01/2017, pago em favor da empresa para este serviço acima. [...]
Senhores Julgadores, a nosso ver o Serviço de Assessoria e Consultoria, é uma forma do desvio de dinheiro público, já que a (F E de A M
ANDRADE - ME, com valor de contrato de R$ - 28.200,00) é contratada para fazer este serviço, não existindo motivo razoável para que o
Denunciante realizasse a contratação de outras pessoas.
Excelências, vejam que também constou valor que se empenha (e pago) para pagamento na aquisição de combustíveis e derivados destinados a
veículos desta secretaria conforme pregão presencial nº 001/2017 e contrato nº 001/2017, (2010150210020024001), com valores empenhados
em R$ - 270.00,00, pagos nesta 24/01/2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para pagamento de serviços técnicos especializados em contabilidade pública na emissão de
parecer sobre execução dos balancetes mensais e elaboração do planejamento orçamentário da LOA, PPA e LDO bem como a implantação do
controle interno da prefeitura FUNDEB FMS e FMAS para todas as secretarias deste município, conforme processo de inexigibilidade nº
001/2017 e contrato nº 001/2017, (2010150206000006001), valor dos empenhos R$ - 168.000,00, pago nesta data 06/01/2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para de despesas com locação de imóvel para funcionamento em arraial, pago neste mês de
janeiro de 2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para de despesas com locação de imóvel para funcionamento em arraial, pago neste mês de
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janeiro de 2017.
Valor que se empenha (pago) para pagamento de serviços prestados de limpeza pública na área urbana desse município, conforme contrato de
nº 012/2018 e tomada de preços 002/2018. Valor contrata por doze meses R$ - 366.396,84 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa
e seis reais e oitenta e quatro centavos). Valor por mês R$ - 30.533,07 (trinta mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos).
Esta empresa não presta serviços de diária na cidade, somente paga seis (06) funcionários, com salário de 1.230,00 cada = (6 x 1.230,00 =
7.380,00).
Mais um caminhão com valor de R$ - 2500,00;
Valor total das despesas chega há R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais).
Ficando assim o restante mensal de R$ - 20.620,07, para a (empresa). [...]
Valor que se empenha (pago) para pagamento referente a serviços prestados de manutenção preventiva corretiva incluindo revisão dos sistemas
simplificados de abastecimento d'água, conforme contrato nº 011/2018, valor contratado de R$ - 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais),
referente ao pregão presencial 012/2018. Sendo pago os três meses nos valores R$ - 14.000,00 mês. [...]
Relatório do mês de janeiro de 2017
De acordo com as informações prestadas ao TCE PI, pela Prefeitura de Arraial, no seu relatório contábil, foram encontrados estes pagamentos:
1º - aquisição de combustíveis e derivados, R$ - 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) nesta 24/01/2017, para duas empresas conforme
demonstrativo acima; [...]
2º - serviços técnicos especializados em contabilidade pública na emissão de parecer sobre execução dos balancetes mensais, R$ - 168.000,00
(cento e sessenta e oito mil reais), nesta 06/01/2017, para uma empresa conforme demonstrativo acima;
3º - valor que se empenha para de despesas com locação de imóvel para funcionamento, referente ao mês de janeiro de 2017; [...]
Como se verifica, os Denunciantes verificaram indícios de irregularidades nos referidos empenhos, devendo os mesmos serem objeto de análise
por esta Corte de Contas, servindo a presente denúncia como forma legítima e legal para se confirmar os fatos gravosos aqui imputados ao ora
Denunciado." (sic)
3. A título de diligência inicial, foi determinada a expedição de notificação pessoal ao então prefeito do município de Arraial, Numas Pereira Porto,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar manifestação escrita sobre todos os pontos da denúncia/representação formulada pelos vereadores
Jackson Fernandys Siqueira da Paz "Jackson", Elielson dos Santos Pereira "Neguin do Pastor" e Rosselia dos Santos Castelo Branco "Tirita",
que versa sobre irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e pagamentos de despesas, no âmbito do município de Arraial (exercício
financeiro de 2017), podendo juntar documentos. (ID 30630470).
4. Regularmente notificado, o requerido manteve-se inerte, razão pela qual se determinou, por 2 (duas) vezes, a reiteração da notificação. (Ids
31207240 e 31793579)
5. Nesses termos, o requerido fez-se representar nos autos pela Secretaria de Governo de Arraial, a qual afirmou que estava realizando um
"levantamento" sobre a "denúncia" e que "em momento oportuno" enviaria defesa. (ID 32471973).
6. Desse modo, considerando as informações apresentadas, foi determinado que o feito aguardasse, em Secretaria Unificada, o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias. (ID 32615808).
7. Expirado esse prazo, foi determinada a expedição de ofício ao município de Arraial, via Secretaria Municipal de Administração, na pessoa de
sua representante legal, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação escrita pormenorizada acerca da representação que ensejou na
instauração deste procedimento (ID 32784141).
8. Ocorre que, embora regularmente oficiado, o município de Arraial não apresentou a manifestação requisitada por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual foi designada uma audiência com a Secretária Municipal de Administração para o dia 15 de junho de 2021, oportunidade em que
a então Secretária, Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira, inquirida, declarou (ID 33159071):
"Que não tinha conhecimento da existência do presente procedimento; Que, ao ser notificada da audiência, entrou em contato com o controlador
Geral do Município, solicitando informações; Que o município está procurando as informações solicitadas; Que a gestão anterior não repassou
para a nova gestão, durante o processo de transição, informações sobre os procedimentos em andamento; Que o município necessita de um
prazo para a coleta de informações sobre o objeto do procedimento e manifestação ao Ministério Público; Que o município está à disposição do
MP."
9. Ato contínuo, foi requisitada do município de Arraial, via Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias, as seguintes
informações/documentos: a) manifestação escrita sobre todos os pontos da denúncia/representação formulada pelos vereadores Jacksor
Fernandys Siqueira da Paz ("Jackson"), Elielson dos Saltos Pereira ("Neguin do Pastor") e Rosselia dos Santos Castelo Branco ("Tirita"), que
versa sobre supostas irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e pagamentos de despesas, no âmbito do Município de Arraial
(exercício financeiro de 2017), podendo juntar documentos.
10. Ainda, foi determinada a notificação do ex-prefeito de Arraial, Numas Pereira Porto, para apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de defesa
escrita sobre todas as supostas irregularidades apresentadas pelos vereadores/reclamantes, inclusive comprovando o recebimento dos bens e
serviços constantes nas notas de empenhos e recibos de pagamento, bem como comprovante da prestação de contas das respectivas despesas
contidas nos empenhos apresentados na reclamação.
11. Regularmente notificado, o ex-prefeito de Arraial, Numas Pereira Porto, apresentou manifestação requerendo o arquivamento do feito e
apresentando as seguintes justificativas: (ID 33494190):
"Numas Pereira Porto, ex-prefeito do município de Arraial, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a documentação solicitada pela
notificação no ICP nº 293-101/2019, e também assegurar que os bens e serviços foram prestados e foi realizada a devida prestação de contas
das respectivas despesas, sendo enviadas cópias para Câmara Municipal de Arraial e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Os denunciantes relatam supostas irregularidades em que informam que são realizados pagamentos elevados em nome de algum prestador de
serviços, e querem levar o Ministério Público ao erro, tendo em vista que não são pagos tais valores elevados, pelo simples fato que nenhum
município, como Arraial, com coeficiente 0.6 de Fundo de Participação dos Municípios, recebe valores que deem para pagamento mensal da
folha de pagamento, encargos sociais, INSS, e diversos fornecedores, e ainda pagar para alguns fornecedores valores tão altos como insinua a
denúncia.
É importante esclarecer que a contabilidade tem a opção de empenhar o valor global do contrato e à medida que os serviços são
prestados/fornecidos o valor mensal vai sendo abatido do empenho global, são os Sub-empenhos. É por isso que os denunciantes estão
equivocados na representação, assim não é pago o valor global por exemplo do contrato com escritório de contabilidade, na verdade, é pago o
valor do sub-empenho (Doc anexos).
O município teve contrato com a F E DE A M ANDRADE - ME, conforme contrato anexo, com objeto especificado na cláusula primeira, para
processamento e emissão da folha de pagamento de pessoal, transmissão e emissão da GFIP, GPS, RAIZ, DIRF, DCTF, acompanhamento das
certidões negativas do INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, RECEITA FEDERAL DO BRASIL e transmissão mensal ao TCE do SAGRES
FOLHA, assim como está descrito na nota fiscal anexa. Enquanto que o serviço realizado pela empresa FRANCISCO LINDOMAR foi relativo a
mudanças dos representantes e transmissão de arquivos dos conselhos escolares junto a Receita Federal e individualização das competências
do FGTS. Dessa forma, fica evidenciado que as empresas realizaram prestação de serviços com objetos diferentes, não há irregularidade. (Doc
de empenhos anexos.)
Relativo ao Sr. Lindomar prestar serviços a outra empresa, o município não pode interferir nas suas relações de trabalho, prestação de serviços
para outras empresas e não há vínculo de trabalho dele com a empresa F E DE A M ANDRADE - ME.
Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o arquivamento do ICP nº 293-101/2019, pois a representação não comprova as ilações e não há
indício de irregularidade na prestação dos serviços, assim como não gerou danos ao erário." (sic)
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12. A Secretaria Municipal de Administração de Arraial, por sua vez, não apresentou, embora regularmente oficiada, as
informações/documentações requisitadas por esta Promotoria de Justiça.
13. Retornando os autos conclusos para deliberação, determinou-se que, diante das informações apresentadas pelo ex-prefeito, Numas Pereira
Porto, e a corriqueira omissão do município em apresentar as informações requisitadas por esta Promotoria de Justiça, os
Noticiantes/Representantes deveriam ser chamados para especificar, nas notas de empenho referidas, o correspondente dano ao erário,
juntando a documentação pertinente. Desse modo, determinou-se a expedição de ofícios aos Noticiantes/Representantes, Jackson Fernandys
Siqueira da Paz "Jackson", Elielson dos Santos Pereira "Neguin do Pastor" e Rosselia dos Santos Castelo Branco "Tirita", REQUISITANDO, no
prazo de 30 (trinta) dias: a) Manifestação escrita especificando, nas notas de empenho apontadas na representação que ensejou a instauração
deste procedimento, as provas das irregularidades informadas, bem como do correspondente dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito,
inclusive, juntando a documentação correspondente (ID 34246337).
14. Ocorre que embora notificados, os representantes deixaram transcorrer o prazo sem apresentar nenhuma informação, conforme certificado
pela secretaria unificada (ID 53212772).
Esta é a síntese da investigação.
Vieram conclusos.
15. Inicialmente, extrai-se que a representação que originou este procedimento é genérica em todo o seu teor e não há clareza nos fatos
narrados, o que prejudica a investigação. A despeito disso, infere-se que em alguns pontos, a pretensão dos vereadores ora denunciantes era
apontar ocorrência de possível dano ao erário, ante os pagamentos realizados a empresas e prestadores de serviços ao município em valores
apontados como elevados, com eventual sobrepreço.
16. Ocorre que não foram encaminhadas provas suficientes a embasar o prosseguimento de uma investigação, bem como ressalta-se o vasto
lapso temporal decorrido sem novas informações acerca da demanda, pois a representação narra fatos que teriam acontecido em 2017 e 2018,
sem comprovação fática até o presente momento. Ressalte-se que oficiados por esta Promotoria para prestar novos esclarecimentos, os
vereadores representantes quedaram-se inertes.
17. Ato contínuo, realizada pesquisa no site do TCE/PI sobre a prestação de contas relativas à gestão de 2017 e 2018 do representado, o então
prefeito Numas Pereira Porto, verificou-se que embora não tenha ocorrido o julgamento definitivo das Contas, não existe nos Relatórios
Preliminares ou Relatórios após o Contraditório ou mesmo no parecer do Ministério Público de Contas qualquer irregularidade ou
ocorrência de dano ao erário quanto aos fatos noticiados na representação.
18. Dessa forma, vislumbra-se hipótese de aplicação do entendimento sumulado do Colendo Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Piauí, senão vejamos:
SÚMULA Nº 05. ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE).
Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de
procedimento de contas pelo TCE/PI ao MPPI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de
improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário
pelos relatórios técnicosdefinitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou
DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI. (Grifo)
19. Destarte, 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
utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
20. 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.
21. No caso dos autos, não há elementos de informação que confirmem os fatos descritos. Os relatórios obtidos em sistema do TCE/PI
informam que vão se verificou a ocorrência efetiva de dano ao erário para a configuração do ato ímprobo. Assim, até a presente data,
não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável, sua prorrogação aviltaria o princípio constitucional da
razoável duração do processo administrativo, por falta de justa causa.
22. 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, sendo
que tal investigação resta prejudicada pela ausência de clareza dos fatos narrados na representação, bem como a ausência de comprovação
fática de ocorrência de irregularidades aptas a caracterizarem atos ímprobos, não se vislumbrando qualquer outra espécie de diligência viável
para o prosseguimento do feito.
23. No ponto, ressalto que o Tribunal de Contas do Piauí, através de seus órgãos técnicos, analisou a Prestação de Contas relativa às
contas de gestão sob a responsabilidade do investigado, sem apontar, contudo, qualquer irregularidade quanto aos fatos descritos na
representação. Destarte, notificados por esta Promotoria para apresentar informações a fim de subsidiar o feito, especificar provas e
detalhar os fatos, os representantes quedaram-se inertes. Assim, entende-se que foram esgotadas as diligências viáveis a serem
empreendidas por esta Promotoria.
24. Nesse panorama, a Resolução nº 23 de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamenta a instauração
dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios, determina verbis:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, 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, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Junte-se aos autos cópia do Relatório Preliminar, Relatório de Contraditório da DFAM, parecer do Ministério Público de Contas e voto
do relator da Prestação de Contas do TCE de 2017 e 2018 do Município de Arraial.
À Secretaria para que REMETA os presentes autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para o necessário reexame da presente
promoção de arquivamento. Antes, contudo, cientifiquem-se os representantes e o representado, preferencialmente, por correio eletrônico ou,
não sendo possível, por meio de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí da presente decisão de arquivamento
(DOEMP/PI) para, querendo, apresentarem recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07,
do CNMP.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no DOEMP/PI.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico, com as movimentações de praxe no Sistema Ministerial.
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Cumpra-se.
Floriano, 11 de abril de 2022.
_________________________
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
Respondendo pela 1ª PJ de Floriano/PI

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAES LANDIN - PI23039
Portaria nº 06/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000026-295/2020emProcedimentoAdministrativonº02/2021-SIMP000026-295/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000026-295/2020para fins de acompanhar suposto maus tratos sofridos pela menor A. A.,
perpetrado pela genitora Patrícia Alice, no Município de Paes Landim-PI.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos;
- Renovem-se os Ofícionº13/2020e Ofícionº14/2020.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 13 de julho de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS - PI23040
PORTARIA 05/2022
Inquérito Civil 02/2022
ASSUNTO: Apurar possível ofensa legal à contratação da empresa PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA pela PREFEITURA DE
ALEGRETE-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a a Prefeitura de Alegrete-PI contratou a empresa
PLANACON PALNEJAMENTO ASSESSORIA com inexigibilidade licitatória, clamando o art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso I, da Lei de n.º
8.666/93, no dia 21 de Fevereiro de 2022, com publicação ocorrendo no dia 08 de Março de 2022;
CONSIDERANDO que a atividade da empresa contratada não guarda consonância com o objeto descrito na publicação contratual, situação esta
que pode vir a configurar possível ofensa aos ditames do art. 25, par. 1º, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que tais possíveis ofensas verbais podem ocasionar a nulidade do contrato administrativo firmado.
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 18 de Abril de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

2.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23042
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº59/2021/PORTARIAnº73/2021(SIMP000178-344/2021)
Objeto:fiscalizar a convocação dos conselheiros suplentes para exercerem a função, nos afastamentos dos titulares, tem o objetivo de evitar o
prejuízo ao regular serviço público, face impossibilidade de um dos membros titulares do Conselho Tutelar.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio de sua presentante legal infra-firmada, com fulcro no disposto no artigo 127, da
Constituição Federal, bem como no artigo 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI; art. 260,
§3º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDOque compete ao Parquet a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compreende ao Ministério Público, em sua função institucional, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias
assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia, bem como expedir
recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para
a sua perfeita adequação;
CONSIDERANDOque o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado de serviço público de natureza essencial e relevante
pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 132 do ECA: "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDOque deve constar da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar,
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conforme preconiza o art. 134, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
ID: 34074651/2
CONSIDERANDOque o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o/a Chefe do Poder Executivo Municipal é responsável
imediato em garantir o funcionamento adequado do Conselho Tutelar em seu município, sendo determinada pelo art. 147 do ECA quanto à
competência da atuação do Conselho Tutelar e sua localidade de atuação, e que a Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de
funcionamento do Conselho Tutelar (...);
CONSIDERANDOnotícia de que o Conselho Tutelar de São Luís do Piauí encontra-se com apenas 4 membros titulares nas situações de gozo de
férias ou licenças e não estar ainda sendo cumprida a efetiva recomposição;
CONSIDERANDOque a convocação dos conselheiros suplentes para exercerem a função, nos afastamentos dos titulares, tem o objetivo de
evitar o prejuízo ao regular serviço público, face impossibilidade de um dos membros titulares do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDOque recentemente foi aprovada a Emenda Constitucional n° 109/2021, denominada de PEC Emergencial, com regras para os
entes federativos, em relação aos gastos públicos. A emenda criou, em especial o art. 167-A, que traz as medidas que devem ser tomadas pelos
entes;
CONSIDERANDO que se depreende do inciso IV, do artigo supracitado e suas alíneas, não estarão proibidas as reposições de pessoal, quando
ocorrer a condicionante do caput para redução de despesas (relação de receita e receita na ordem de 95%), o que deve ser apontado pelo ente
federativo;
CONSIDERANDOque a convocação de suplente de conselheiro tutelar trata-se de mera reposição de pessoal, não incidindo na criação de
gastos, porquanto esses já estão previstos na lei orçamentária anual do município;
CONSIDERANDOque é dever legal do gestor público municipal, nos casos de vacância ou mera substituição, convocar imediatamente
conselheiro tutelar suplente, sob pena de cometimento, a depender das circunstâncias fáticas verificadas, de ato de improbidade administrativa,
previsto no art. 11, II da Lei 8.429/92 ;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo de Recomendar que se mantenha o número de conselheiros tutelares,
previsto em norma de referência e, nos casos de ausência (nos afastamentos dos titulares), providencie a convocação dos conselheiros
suplentes para exercerem a função, tem o objetivo de evitar o prejuízo ao regular serviço público, face impossibilidade de um dos membros
titulares do Conselho Tutelar, determinando, desde já, as seguintes diligências:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, à Secretária- geral para fins
de publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
Expeça-se Ofício ao Exmo. Chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia da presente Portaria, requisitando informações:
relação dos conselheiros tutelares titulares;
relação dos conselheiros suplentes;
relação dos conselheiros que tiraram férias ou licença médica no ano de 2021;
se houve convocação de suplentes, caso positivo informar nome e período e enviar o ato que nomeou o suplente;
informar escala de férias dos conselheiros.
Expeça-se cópia da presente Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís, requisitando-se
asmesmasinformaçõesdoitem3.
CUMPRA-SE, publique-se.
Picos-PI, 03 de novembro de 2021.
ID: 34074651/3
ItanieliRotondoSá

2.17. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23043
SIMPnº001851-361/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada em 28/08/2020 pelo Ministério Público, cujo objetivo é apurar suposto desperdício de água ocasionada pelo
Sr. Jean Isaque Sousa, no Assentamento Baixão Santiago, Zona Rural do Município de Monsenhor Hipólito/PI.
Por conseguinte, despacho exarado solicitando ao Município de Monsenhor Hipólito a realização de inspeção no local supracitado.
Doc. 31750420 consta que o servidor oficiante no processo encaminhou o referido despacho ao e-mail vbadvogados@vbadvogados.com, na
ocasião, sem confirmação de recebimento.
Após, em 17/11/2020, certidão cartorária informando sobre a redistri- buição do presente para outro servidor da Secretaria Unificada, sendo
devolvido o procedimento ao gabinete (Doc. 32093869).
Em 22/11/2020 consta despacho prorrogando o procedimento e solicitando a reiteração de Ofício ao Município (Doc. 32113995).
Doc. 32151715 aponta que o procedimento, em 30/11/2020, fora distribuído ao servidor, à época, José Martins da Silva Júnior.
Porém, apenas em 27/10/2021 que o despacho fora cumprido, sendo de- volvido o presente a este gabinete em 21/02/2022, inclusive sem
manifestação do município.
Dessa maneira, a fim de obter informações atualizadas sobre os fatos noticiados, especialmente se o problema ainda persistia, dado o transcurso
do tempo, o gabinete desta 7ª Promotoria de Justiça tentou contatar os denunciantes.
No entanto, conforme certidão de id 53247948, não foi obtido êxito na comunicação.
É o relatório.
Inicialmente, cabe registrar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios ou deduções fáticas, resultantes de
exercício de probabilidade no órgão investigador, de modo que o cerne da perquirição é a busca de informações que viabilizem elementos
probatórios lícitos na confirmação ou não daquelas evidências inaugurais.
Pois bem. A Resolução n.º 174/2017 do CNMP, foi categórica ao impor o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias, para a
conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial formal por inquérito público civil,
merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados
pelo Ministério Público.
Determina o art. 3º da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis
paradeliberarsobreainstauraçãodoprocedimentopróprio, sendo veda- da a expedição de requisições (grifo nosso).
Ademais, deve-se ponderar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investi-gatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à
falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícitofuncionaloudeinfraçãoadministrativa:
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação
preliminar sumária, devidamente justificada. (...)
Art. 31. Estenderinjustificadamenteainvestigação,procrastinando-aemprejuízo do investigado oufiscalizado: Pena - detenção,de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazopara execução ou conclusão de procedimento, o estende de
formaimotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fis-calizado" (grifo nosso).
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ocorre que, decorridos 587 (quinhentos e oitenta e sete) dias da instauração do feito, as determinações iniciais foram cumpridas, mas sem
confirmação de recebi- mento da parte. Ora, somente por meio das diligências iniciais seria possível buscar elementos primários de convicção
indiciária, o que resta prejudicado no feito em lume.
Além disso, registra-se que na tentativa de obter informações atualizadas pelos noticiantes, o gabinete desta 7ª Promotoria de Justiça tentou
contatá-los, mas sem êxito.
Assim, por todo o exposto, não restando medidas a cargo desta Promotoria de Justiça, especialmente a sua inutilidade procedimental, promovo o
ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, nos termos da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Publique-se em DOEMP. Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Comunique-se os noticiantes desta decisão, preferencialmente por meio dos telefones (89) 98803-0385 ou (89) 98804-1980, a qual caberá
recurso no prazo deter- minado no art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017.
Após, certifique-se o prazo recursal e arquivem os autos, dando-se baixa no registro do SIMP.
Havendo recurso, voltem-me conclusos imediatamente.
Cumpra-se.
Picos-PI, 31 de March de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.18. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23046
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PAUTA: DEBATER A DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTAS E EXAMES NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE (Inquérito Civil
Público nº 08/2017 - SIMP 000129-030/2016).
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 subscritor deste, no uso de suas atribuições legais e institucionais, nos termos do artigo 129, II, c/c artigo 37,
caput, da Constituição Federal de 1.988, Lei Complementar Estadual nº 12/1993, na Resolução nº 82/2012 do Conselho Nacional do Ministério
Público, para instruir o Inquérito Civil Público nº 08/2017, torna público a quem possa interessar, a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia
26 de abril de 2022, com início às 8h30min, no auditório do Ministério Público do Estado do Piauí, sede da Zona Leste, situado no 7º
andar do Edifício Maria Luíza Ferraz Fortes, na Av. Lindolfo Monteiro, nº 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI.
DOS OBJETIVOS
Art. 1º A audiência pública será aberta à sociedade e tem por objetivo promover a discussão, à luz dos aspectos jurídicos e técnicos, sobre a
demanda reprimida de consultas e exames na Rede Pública Municipal de Saúde.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 2º Em razão da limitação do espaço do auditório do Ministério Público do Estado do Piauí da zona leste e da necessidade da observação dos
protocolos de saúde deste período pandêmico, a audiência pública será realizada de forma híbrida (presencial e virtual);
I - O auditório será limitado à presença dos Gestores, Conselhos de Classe, Conselhos de Saúde, Sindicatos, Profissionais de Saúde da Atenção
Básica, que foram notificados pela 29ª Promotoria de Justiça;
II - As demais autoridades e sociedade em geral poderão se inscrever para adentrar no ambiente virtual da audiência por meio do e-mail
celinamartins@mppi.mp.br, até às 23h00min do dia 25 de abril de 2022, informando o nome completo, RG ou CPF e endereço eletrônico;
III - Os inscritos para participação por meio do ambiente virtual receberão link de acesso até as 8h00min do dia 26 de abril de 2022;
Art. 2º Serão convidados a participar da audiência pública os Gestores, Conselhos de Classe, Conselhos de Saúde, Sindicatos, Profissionais de
Saúde da Atenção Básica, e sociedade em geral.
Art. 3º A participação da plateia observará o seguinte:
I - Ao iniciar a audiência o Presidente informará aos presentes o regulamento das discussões e encaminhamentos, bem como decidir sobre as
questões da audiência;
II - É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral ou por escrito;
III - Aos participantes virtuais será permitida manifestação, devendo o interessado levantar utilizar a ferramenta "levantar a mão" disponível na
plataforma;
III - As manifestações observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação (alternando-se uma manifestação presencial e
uma manifestação virtual), devendo informar o nome do participante;
IV - O tempo para manifestação oral dos participantes será de no máximo 03 (três) minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função do
número de participantes e da duração total prevista;
V - Os interessados que quiserem se manifestar por escrito sobre o tema poderão fazê-lo de forma objetiva, constando a identificação do
participante;
VI - Aos participantes é facultada a apresentação de documentos, contendo o inteiro teor de suas contribuições, para juntada aos autos do
Inquérito Civil Público correlatos ao objeto da audiência pública;
VII - Será elaborada ata circunstanciada, no prazo de 30 (trinta) dias, que será divulgada no portal eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí e encaminhada para o Procurador-Geral de Justiça, conforme Resolução CNMP Nº 159, de 14 de fevereiro de 2017;
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º A audiência pública poderá ser gravada e/ou filmada por meios eletrônicos.
Art. 5º Situações não previstas serão resolvidas pelo Presidente da audiência pública.
Art. 6º As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas na audiência pública ou em decorrência desta terão caráter
consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Parquet e assegurar a participação da sociedade na formulação e condução
de políticas públicas e ações administrativas para concretização do direito constitucional à saúde.
Art. 7º O presente edital será publicado no Diário Oficial, no sítio eletrônico do Ministério Público e afixado na sede da Instituição, nos termos do
art. 3º da Resolução nº 159/2017 do CNMP.
Teresina, 13 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça na 29ª PJ
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3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2022/PGJ 23021
EXTRATO DO CONTRATO N° 13/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 13/2022, firmado em 18 de abril de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 28.584.157/0003-92;
b) Objeto: Aquisição de scanners para atender a necessidade das unidades e setores do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (anexo I) e anexo I deste contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0016.0008441/2022-86;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 22/2021(Ata de Registro de Preços nº 33/2021);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da sua assinatura e encerramento na
mesma data do ano seguinte da mesma assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 159.870,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2980;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 4.4.90.52Nota de Empenho: 2022NE00321;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Carlos Eduardo Pereira, portador da Cédula de Identidade n.º 635569604 e CPF(MF) nº 888.473.815-68 e
contratante, Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
LOTE III
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Q
T
D
E
REGISTRADA

1

Scanner KODAK ALARIS
S2040

100

.

QTDE. SOLICITADA
P
.
G
.
A
.
19.21.0016.0008441/2022-86

-

50

Valor Unitário

Valor total

R$ 3.197,40

R
$
159.870,00
R
$
159.870,00

VALOR TOTAL: R$ 159.870,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta reais).
Teresina (PI), 19 de abril de 2022.

3.2. RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/202223022
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº15/2022
A Pregoeirado MP-PI, Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº819/2021,torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão eletrônica sido
realizada no dia 06.04.2022.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para e eventual aquisição de toner para impressoras do MP-PI, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 39.574,20

R$ 16.200,00

R$ 23.374,20

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME
CNPJ: 16.479.787/0001-56
ENDEREÇO:TABATINGUERA, 93, SALA 126 - SÉ - CEP 02.010- 001, SÃO PAULO-SP
REPRESENTANTE:RICARDO MOREIRA LÍCIO
CPF:512.616.181-49
FONE:(11) 3104-2776
E-MAIL:ricardolicio@uol.com.br
I T E
M

DESCRIÇÃO

UNI
D.

QTD

MARCA

VALO
R
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Toner compatível HP CF 500A. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

2

Toner compatível HP CF 501A. AZUL. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

3

Toner compatível HP CF 502A. AMARELO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

4

Toner compatível HP CF 503A. MAGENTA. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

5

Toner compatível Samsung 205L. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou
remanufaturado.

Unid.

100

Cartucho
& cia

R
$
47,00

R
$
4.700,0
0

6

Toner compatível Samsung 203U. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

200

Cartucho
& cia

R
$
45,90

R
$
9.180,0
0
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Valor total estimado para o lote R$: 16.200 ,00 (Dezesseis e Duzentos Mil Reais)
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

3.3. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/202223023
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 15/2022,que tem comoobjeto o"Registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para e eventual aquisição de toner para impressoras do MP-PI, conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo I)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 39.574,20

R$ 16.200,00

R$ 23.374,20

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME
CNPJ: 16.479.787/0001-56
ENDEREÇO:TABATINGUERA, 93, SALA 126 - SÉ - CEP 02.010- 001, SÃO PAULO-SP
REPRESENTANTE:RICARDO MOREIRA LÍCIO
CPF:512.616.181-49
FONE:(11) 3104-2776
E-MAIL:ricardolicio@uol.com.br
I T E
M

DESCRIÇÃO

UNI
D.

QTD

MARCA

VALO
R
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Toner compatível HP CF 500A. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

2

Toner compatível HP CF 501A. AZUL. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

3

Toner compatível HP CF 502A. AMARELO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

4

Toner compatível HP CF 503A. MAGENTA. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

R
$
580,00

5

Toner compatível Samsung 205L. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou
remanufaturado.

Unid.

100

Cartucho
& cia

R
$
47,00

R
$
4.700,0
0

6

Toner compatível Samsung 203U. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

200

Cartucho
& cia

R
$
45,90

R
$
9.180,0
0

Valor total estimado para o lote R$: 16.200 ,00 (Dezesseis e Duzentos Mil Reais)
Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3.4. EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 04 AO CONTRATO Nº 18/2019 23027
a) Espécie: Termo de Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 18/2019, firmado em 18 de abril de 2022 entre a Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Piauí, CNPJ nº 05.805.924/0001-89, e a Imobiliária Moura LTDA, CNPJ nº 16.851.489/0001-45.
b) Processo Administrativo: nº 19.21.0013.0004257/2020-03.
c) Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração do valor mensal, segundo Cláusula Décima do Contrato nº18/2019,
cujo objeto é a locação de imóvel situado na Avenida Helvídio Nunes, n° 1782, Bairro Cata Vento, Picos - PI, onde a quantia de 18.979,60
(dezoito mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) passa a ser de R$ 20.889,15 (vinte mil oitocentos e oitenta e nove reais e
quinze centavos) , de acordo com a variação ocorrida no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA/IBGE. Sendo que o referido
apostlamento, possui o valor total de R$ 211.445,29 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
d) Dos Retroativos: Será pago o valor de R$ 3.946,40 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) referente à diferença do
valor antigo para o valor atualizado dos retroativos de janeiro (29/01 a 31/01)/2022 a março/2022.
e) Da Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 25101;
Projeto Atividade: 2000;
Natureza da Despesa: 3.3.90.39;
Fonte de Recursos: 100;
Nota de Empenho:2022NE00319.
f) Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato, não modificadas por este
Termo de Apostilamento.
Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador Institucional.
Teresina-PI, 19 de abril de 2022.

3.5. DESPACHO – 022243823029
1. CONSIDERANDO o Contrato n° 04/2021, firmado entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí - FMMP/PIe a
empresa F AMendes Lopes ME(ALX CONSTRUTORA), cujo objeto é a contratação e empresa especializada para a execução de obras de
ampliação e reforma da Promotoria de Justiça do Piauí, na Sede de Corrente(0048290);
2. CONSIDERANDO que a empresa solicitou a prorrogação do prazo de execução da obraem 13de agostode 2021 (13/08/2021) em mais
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28(vinte e oito) dias, tendo em vista que o o atraso foi por conta que o fornecedor atrasou na entrega de materialpor conta da pandemia do
COVID 19 (0143243- página 19);
3. CONSIDERANDO que o fiscal solicitou documentação comprobatória (e-mails, ordens de compra, notas fiscais, decretosetc) de que "o atraso
foi por contar do fornecedor, por contada pandemia do COVID 19" e que isso impactou diretamente na execuçãodo objeto do Contrato n°04/2021
(0143243 - página 17);
4. CONSIDERANDO a manifestação da Subprocuradoria de Justiça Administrativa pelo deferimento do pedido deprorrogação de prazo de
execução do objeto contratual, no entanto recomendando a realização das seguintes diligências:
·41. Em que pese à manifestação do fiscal do contrato pelo deferimento do pleito, entendemos que, para o devido atendimento dos
requisitos necessários à prorrogação do prazo de execução, deve o particular acostar aos autos documentação apta a comprovar que o
atual cenário político/econômico impactou concretamente a execução do contrato;
·50. Dessa forma, recomendamos que o fiscal acoste aos autos justificativa complementar condizente com o deferimento do pedido de
prorrogação do prazo de execução, uma vez que, do cotejo dos documentos arrolados, a empresa não demonstrou que vem se
desincumbindo de suas obrigações a contento, bem como não comprovou o enquadramento em uma das hipóteses previstas no
parágrafo primeiro do art. 57, da Lei n°. 8.666/93, autorizadoras da prorrogação, nos termos da diligência apresentada no item 41 deste
parecer.
5. CONSIDERANDO o Ofício CPPT (0220442)concluindo pelo indeferimento do pleito, tendo em vista ausência de justificativas;
6. INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de entrega do Contrato n° 04/2021/FMMPPI.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional-

3.6. DESPACHO - 022320523047
1. CONSIDERANDO oContrato n° 70/2021, firmado entre aProcuradoria Geral de Justiçado Estado do Piauí - PGJe a empresa Crono Comércio e
Distribuição Eireli, cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) nobreaks paraDataCenter, com garantia mínima de 02(dois)anos com o fabricante, para
o Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado e Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado
do Piauí(0139530);
2. CONSIDERANDO que a empresa solicitou no dia 10/01/2022 a prorrogação do prazo de entrega para até 30/01/2022, tendo em vista a
pandemia do Covid-19, economia instável, falta de insumos, paralisações caminhoneiros, frete em alta. Bem como a paralisação da produção
pela fabricante entre as datas 23/12/2021 e 06/01/2022 devido as férias coletivas, e também após essa data alguns funcionários da fabricante
testaram positivamente para o Covid-19 (0193765);
3. CONSIDERANDO a manifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios pelo deferimento do pedido deprorrogação de
prazo de execução do objeto contratual, no entanto recomendando a realização das seguintes diligências:
*41. A empresa precisaria comprovar de que forma o atual cenário político/econômico teria impactado concretamente a execução do
contrato. Dessa forma, recomendamos que, para o deferimento do pleito em benefício do particular, haja a devida comprovação da
ocorrência de uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do art. 57, da Lei n°. 8.666/93, citadas no item 11 deste parecer;
*45. Considerando que a empresa não demonstrou que vem se desincumbindo de suas obrigações a contento, bem como não
comprovou o enquadramento em uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do art. 57, da Lei nº. 8.666/93, autorizadoras da
prorrogação - nos termos da diligência apresentada no item 41 deste parecer - recomendamos que o fiscal acoste aos autos
justificativa complementar acerca da possibilidade de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de entrega.
5. CONSIDERANDO que a empresa, por via de novo esclarecimento, não demonstrou que o atual cenário político/econômico impactou
concretamente a execução do contrato;
6. INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de entrega do Contrato n° 70/2021/PGJ.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional-

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23041
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 484/2022
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 19.21.0344.0009367/2022-40:
RESOLVE:
ADIAR02 (dois)dias de folga, do servidorFILIPE SORIANO ALVARES ROCHA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15776, lotado
junto à 55ª Promotoria de Justiça de Teresina, para fruição nos dias05 e 06 de maio de 2022, anteriormente prevista para os dias 28 e 29 de abril
de 2022, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 421/2022,como forma de compensação em razão de atuação nos Plantões Ministeriais dos dias 11 de
setembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 485/2022
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 19.21.0421.0010813/2022-98:
RESOLVE:
SUSPENDER01 (um) dia de folga, da servidoraMARIA LUCIVANDA PINTO DE MACEDO, Técnica Ministerial, matrícula nº 321, lotada junto à
Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, para fruição em data oportuna, anteriormente prevista para o dia 22/04/2022 conforme Port.
RH/PGJ-MPPI Nº 375/2022, como forma de compensação em razão de atuação como avaliadora no10° Processo Seletivo de Estagiários de
Nível Superior do Ministério Público do Piauí.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 486/2022
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 19.21.0015.0007944/2022-37:
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RESOLVE:
SUSPENDER01(um)diade folgada servidoraLIANA PEREIRA RICARDO, Assessora Ministerial, matrícula nº 15407, lotada junto à
Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, anteriormente prevista para odia22 de abril de 2022, como compensação em razão de atuação
na prestação de serviço extraordinário de digitalização de documentos,conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 369/2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 487/2022
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 19.21.0725.0010430/2022-59:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de10 a 19 de abril de 2022,10 (dez)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraTHAIS DE ARAUJO MONTE,
Assessora do Procurador- Geral de Justiça, matrícula 15850, lotada junto à Subprocuradoria de Justiça Institucional do MPPI, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 488/2022
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 19.21.0016.0010621/2022-08,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de06a 19deabril de2022, 14 (catorze)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorSILVESTRE BEZERRA DA
COSTA FILHO, Técnico Ministerial, matrícula nº 259, lotado junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, 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 06 de abril de 2022.
Teresina (PI), 19de abrilde 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos

5. GRUPO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À GRILAGEMGERCOG
[]

5.1. GERCOG23044
SIMP nº 000019-215/2021
TERMO DE ARQUIVAMENTO
PAAI PARA ACOMPANHAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE TRADICIONAL SANTA FÉ/RIOZINHO. RESOLUÇÃO DA
PROBLEMÁTICA. ICP EM TRÂMITE NO MPF. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM TRÂMITE REGULAR. MINISTÉRIO PÚBLICO É
INSTITUIÇÃO UNA. ARQUIVAMENTO.
Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Instituições, com o fim de acompanhar a regularização fundiária da
comunidade tradicional SANTA FÉ/RIOZINHO, localizada no município de Santa Filomena/PI, a partir da Decisão ID: 32114208 exarada no bojo
da NF-005/2020 - SIMP: 000012-215/2020.
Como diligências para condução do feito, destacam-se a solicitação de informações à Procuradoria Geral do Município, quais sejam: informações
sobre os fatos, notadamente sobre ações administrativas em curso e normas municipais vigentes relativas a aforamentos, cessão de direito de
uso, REURB de áreas urbanas informais consolidadas, processos de legitimação fundiária e de posse, bem como de demarcação urbanística,
ante o não atendimento das solicitações anteriores, sob pena de possível configuração do crime preconizado no art. 10 da Lei nº 7.447/85, bem
como, solicite-se as mesmas informações à Câmara de Vereadores municipal.
Também foram solicitadas informações ao Ministério Público Federal no município de Corrente quanto a eventual instauração de Procedimento
Administrativo de Acompanhamento de Instituições (PAAI) tendo por objeto a fiscalização e acompanhamento da regularização fundiária da
comunidade tradicional objeto deste PAAI, e à Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais do INTERPI um cronograma com prazos
estabelecidos para cumprimento do processo de regularização fundiária, para fins de acompanhamento por parte do MPPI (ID 34242186).
Posteriormente, em resposta, o MPF de Corrente, enviou cópia do Inquérito Civil n° 1.27.005.000202/2017-69 instaurado com o fito de
acompanhar a regularização fundiária das comunidades Melancias, em Gilbués/PI; Sete Lagoas, Brejo das meninas, Santa Fé e Baixão Fechado
em Santa Filomena/PI e conceder proteção jurídica ao território por elas ocupados, sendo a regularização de Santa Fé o mesmo objeto do
presente PAAI.
Nestes autos consta solicitação de informações ao INTERPI sobre o cadastro e o georreferenciamento das comunidades tradicionais Melancias,
em Giulbués/PI; Sete Lagoas, Brejo das meninas, Santa Fé e Baixão Fechado, localizadas no município de Santa Filomena/PI, colacionado em
ID 34607641.
Em resposta, esta autarquia estadual, por meio do ofício n° 38/2021-DG/INTERPI, informou que na comunidade Santa Fé, no ano de 2010, fora
iniciada uma ação de regularização fundiária fruto de parceria entre o Governo do estado do Piauí, por meio do INTERPI, e o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, através da sua Secretaria de Reordenamento Agrário. Através da referida parceria, foram realizados um cadastramento
parcial e o georreferenciamento do imóvel por uma empresa contratada para tal fim.
Informou ainda que o Instituto de Terras está trabalhando na atualização dos dados técnicos para atendimento à 3ª Norma Técnica para
Georreferenciamento de Imóveis Rurais, para possibilitar posterior certificação no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF/INCRA, bem como
análise dos cadastros sociais existentes. Para tanto, fora aberto um novo processo para criação de Projeto de Assentamento referente à
regularização fundiária da Associação Santa Fé.
Vieram os autos conclusos.
A regularização fundiária refere-se ao processo administrativo que busca o reconhecimento legal dos direitos de propriedade de terra exercido
por comunidades durante vários anos, através da identificação dos ocupantes, da delimitação da terra ou do território e da emissão de documento
que lhes assegurem o direito de propriedade ou a devida proteção coletiva.
É uma política de Estado cujo objetivo é avaliar o uso e a ocupação da terra e adotar formas legais para agilizar a proteção do direito de
propriedade ou coletivo ao território, através da titulação, avançar na política tributária com a adequada cobrança de impostos territoriais, na
política ambiental e um eficaz ordenamento territorial.
A Constituição Federal, no artigo 68 do ADCT, reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades
de quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
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Regulamentando a previsão constitucional o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, estabelece que os procedimentos administrativos
para identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades de quilombo, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, se fixou como marco temporal para regularização o reconhecimento da terra tradicionalmente ocupada, e não apenas aquelas
efetivamente ocupadas ao tempo da promulgação da CF/1988, a partir de critérios normativos fixados no Decreto supramencionado e na
Instrução Normativa nº 57 do INCRA.
Neste diapasão, o Estatuto de Terras em seus artigos 100 a 102 da Lei nº 4.504/1964 preconiza que o título de domínio é expedido, atualmente,
em seara federal, pelo INCRA e transcrito no Registro de Imóveis, sendo os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas condicionados
ao implemento dos requisitos indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. No âmbito estadual, a Lei nº 7.294/2019 dispõe sobre a
política de regularização fundiária no estado do Piauí e estabelece que o INTERPI é a autarquia estadual competente para a execução da política
fundiária estadual.
Conforme consta nos autos, o município de Santa Filomena é alvo de processo discriminatório administrativo. A partir deste instrumento compete
ao ente interessado identificar suas terras devolutas e arrecadá-las, incorporando-as formalmente ao patrimônio público mediante registro em
Cartório.
No Estado do Piauí, o Processo Discriminatório Administrativo (PDA) é regulado pela Lei Estadual nº 6.709/16 e pelo Decreto Estadual nº 19.340,
de 25.11.2020.
Considerando o disposto no art. 109, I, da CF, que compete à Justiça Federal conhecer e julgar as causas em que a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Considerando o disposto no art. 6º, XI da Lei Complementar 75/93 que aduz ser da competência do Ministério Público da União defender
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as
ações cabíveis;
Considerando, ainda, o disposto no art. 37, II da Lei Complementar 75/93, a qual informa que o Ministério Público Federal exercerá suas funções
nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio
ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional;
A partir do exposto, é cediço reconhecer que o procedimento de regularização fundiária da presente comunidade está em curso normal, sem
indícios de omissão por parte dos entes federativos, e considerando está em curso no Ministério Público Federal de Corrente/PI procedimento
com o mesmo objeto, não subsiste então, no presente momento, motivo para prosseguimento deste PAAI, sendo o Ministério Público instituição
una.
Fato corroborado pela limitação de pessoal deste Grupo de Atuação Especial com um projeto institucional de regularização fundiária urbana em
todo o Estado do Piauí em curso, bem como a ausência de exclusividade, neste GAE, por esta coordenadora.
Assim, DECIDO pelo ARQUIVAMENTO do presente feito com comunicação ao CSMP, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 174/2017.
Remeta-se cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público Federal de Corrente/PI para fins de instrução do Inquérito Civil Público nº
1.27.005.00199/2017-83.
Após, ARQUIVE-SE.
Registros em SIMP.
Teresina/PI, datado e assinado digitalmente pela R. MP.
Juliana Martins Carneiro Nolêto
Promotora de Justiça
Coordenadora GERCOG
SIMP 000019-215/2020
TERMO DE ARQUIVAMENTO
PAAI PARA ACOMPANHAR ATUAÇÃO DA CGJ/PI NA IMPLANTAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ DO PROVIMENTO CNJ Nº 100/2020.
IMPLEMENTADO SISTEMA E-NOTARIADO DE ADESÃO OBRIGATÓRIA PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS DO ESTADO.
PROVIMENTO VICE CGJ/PI Nº 29/2021. RESOLUÇÃO DA PRPBLEMÁTICA. ARQUIVAMENTO.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado, de ofício, vez que, ao consultar o site do E-Notariado < https://www.e-notariado.org.br >,
constatou-se que pouquíssimos serviços de notas no Estado do Piauí contam com o serviço eletrônico, apesar de devidamente regulamentado
pelo CNJ, via Provimento n.º 100/2020, vicissitude que prejudica o acesso da população ao serviço público de registro do Estado do Piauí, com o
fito de acompanhar possível atuação da CGJ/PI na implantação no Estado do Piauí do Provimento CNJ nº 100/2020.
Provimento CNJ n° 100/2020 colacionado em ID 32104609.
Como diligências iniciais para condução do feito, foram solicitadas informações à Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/PI sobre a existência de
norma correcional, estimulando e/ou fixando prazo para adesão dos responsáveis pela prestação do serviço notarial do Estado do Piauí ao ENOTARIADO, bem como solicitou-se à ANOREG informações sobre todos os serviços de notas do Estado do Piauí habilitados no ENOTARIADO.
Posteriormente, em resposta, a Vice CGJ/PI, através do Despacho Nº 8070/2022 - PJPI/CGJ/VICECGJ/GABVICOR, colacionado em ID
34588527, informou que já fora implantado o Sistema e-Notariado no Estado do Piauí, sendo este de adesão obrigatória por todas as Serventias
Extrajudiciais de Notas do Estado.
De modo a reforçar a obrigatoriedade do uso do sistema a Vice-CGJ editou o Provimento n° 29/2021, em 18 de maio de 2021, alterando o Código
de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Piauí, colacionado aos autos:
Art. 1º Os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais do Estado do Piauí que detenham atribuições de notas deverão promover seu
credenciamento como Autoridade Certificadora (AC) perante o Colégio Notarial do Brasil - CNB, bem como solicitar a emissão de seu certificado
digital e-notariado, no prazo de 30 (dias) dias, contados da data de publicação deste Provimento, para viabilizar o pleno uso da plataforma eNotariado.
Art. 2º O Provimento nº 17/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí (Código de Normas e Procedimentos dos Serviços
Notariais e de Registro do Estado do Piauí) passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: "Seção XIV DOS ATOS NOTARIAIS ELETRÔNICOS
Art. 285-A. Os Tabelionatos de Notas observarão o previsto no Provimento CNJ nº 100/2020, o qual dispõe sobre a prática de atos notariais
eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica - MNE e dá outras providências.
Art. 285-B. Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual. § 1° O ato
notarial disposto neste artigo deverá ser lavrado com a indicação do selo digital. § 2° As partes comparecentes ao ato notarial eletrônico aceitam
a utilização da videoconferência notarial, das assinaturas eletrônicas notariais, da assinatura do tabelião de notas e, se aplicável, biometria
recíprocas.
Art. 285-C. Fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, a distância,
nos termos desse provimento.
Art. 285-D. Fica vedada a prática de atos notariais eletrônicos ou remotos com recepção de assinaturas eletrônicas a distância sem a utilização
da plataforma e-Notariado.
Art. 285-E. Devem ser armazenados na serventia o arquivo assinado do ato notarial, que contém assinaturas eletrônicas, e a videoconferência,
constando a ratificação da assinatura pelo signatário com expressa menção ao documento assinado.
Art. 285-F. É permitido o arquivamento exclusivamente digital de documentos e papéis apresentados aos notários, seguindo as mesmas regras
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de organização dos documentos físicos."
Art. 3º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
O e-notoriado, nos termos do Provimento CNJ n° 100/2020, é Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, disponibilizado na internet pelo Colégio
Notarial do Brasil -Conselho Federal, dotado de infraestrutura tecnológica necessária à atuação notarial eletrônica, sendo importante instrumento
para prestação do serviço notarial de modo eficiente, adequado e contínuo.
Da análise dos autos depreende-se que o Sistema e-Notariado encontra-se plenamente implementado no Estado, inclusive, no bojo do trâmite
deste PAAI, houve edição de ato normativo local a reforçar a obrigatoriedade da adesão de todas as Serventias Extrajudiciais de Notas ao uso da
referida plataforma (Provimento n° 29/2021 da Vice-GJ/PI).
Ademais, em consulta ao website < https://www.e-notariado.org.br/customer/service-providers > é possível constatar o cadastro das Serventias
Extrajudiciais estaduais na plataforma1.
Isto posto, ante a solução da problemática, determino o ARQUIVAMENTO, com comunicação ao E. CSMP/PI, do feito, nos termos do artigo 12
da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cumpra-se.
Teresina/PI, datado e assinado pela R. MP.
Juliana Martins Carneiro Nolêto
Promotora de Justiça
Coordenadora do GERCOG
SIMP nº 000015.215/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Instituições com o fim de acompanhar regularização fundiária urbana dos
núcleos urbanos informais consolidados do município de SANTA FILOMENA/PI, especialmente quanto à comunidade tradicional BAIXÃO
FECHADO.
Segundo a Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais do INTERPI, a Comunidade Tradicional está em processo de regularização fundiária
sob o nº 00071.007242/2020-42, tendo sido contratada a empresa DEMACAMP Planejamento, Projeto e Consultoria S/S Ltda., para realizar o
mapeamento da referida comunidade.
Ademais, o município se encontra em processo discriminatório administrativo (ID: 33960623).
A Procuradoria do Município, por sua vez, apresentou a legislação municipal referente à Reurb do município de Santa Filomena/PI colacionada
em ID: 34393630.
O Ministério Público Federal no município de Corrente, em resposta a este Grupo de Atuação Especial, informou a existência de Inquérito Civil
Público nº 1.27.005.00199/2017-83 instaurado com o fito de acompanhar a regularização fundiária das comunidades Melancias, em Giulbués/PI;
Sete Lagoas, Brejo das meninas, Santa Fé e Baixão Fechado em Santa Filomena/PI; e conceder proteção jurídica ao território por elas ocupados.
Vieram os autos conclusos.
A regularização fundiária refere-se ao processo administrativo que busca o reconhecimento legal dos direitos de propriedade de terra exercido
por comunidades durante
vários anos, através da identificação dos ocupantes, da delimitação da terra ou do território e da emissão de documento que lhes assegurem o
direito de propriedade ou a devida proteção coletiva.
É uma política de Estado cujo objetivo é avaliar o uso e a ocupação da terra e adotar formas legais para agilizar a proteção do direito de
propriedade ou coletivo ao território, através da titulação, avançar na política tributária com a adequada cobrança de impostos territoriais, na
política ambiental e um eficaz ordenamento territorial.
A Constituição Federal, no artigo 68 do ADCT, reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades
de quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
Regulamentando a previsão constitucional o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, estabelece que os procedimentos administrativos
para identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades de quilombo, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, se fixou como marco temporal para regularização o reconhecimento da terra tradicionalmente ocupada, e não apenas aquelas
efetivamente ocupadas ao tempo da promulgação da CF/1988, a partir de critérios normativos fixados no Decreto supramencionado e na
Instrução Normativa nº 57 do INCRA.
Neste diapasão, o Estatuto de Terras em seus artigos 100 a 102 da Lei nº 4.504/1964 preconiza que o título de domínio é expedido, atualmente,
em seara federal, pelo INCRA e transcrito no Registro de Imóveis, sendo os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas condicionados
ao implemento dos requisitos indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. No âmbito estadual, a Lei nº 7.294/2019 dispõe sobre a
política de regularização fundiária no estado do Piauí e estabelece que o INTERPI é a autarquia estadual competente para
a execução da política fundiária estadual.
Conforme consta nos autos, o município de Santa Filomena é alvo de processo discriminatório administrativo. A partir deste instrumento compete
ao ente interessado identificar suas terras devolutas e arrecadá-las, incorporando-as formalmente ao patrimônio público mediante registro em
Cartório.
No Estado do Piauí, o Processo Discriminatório Administrativo (PDA) é regulado pela Lei Estadual nº 6.709/16 e pelo Decreto Estadual nº 19.340,
de 25.11.2020.
Considerando o disposto no art. 109, I, da CF, que compete à Justiça Federal conhecer e julgar as causas em que a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Considerando o disposto no art. 6º, XI da Lei Complementar 75/93 que aduz ser da competência do Ministério Público da União defender
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as
ações cabíveis;
Considerando, ainda, o disposto no art. 37, II da Lei Complementar 75/93, à qual informa que o Ministério Público Federal exercerá suas funções
nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio
ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional;
A partir do exposto, é cediço reconhecer que o procedimento de regularização fundiária do município e da presente comunidade está em curso
normal, sem
indícios de omissão por parte dos entes federativos, e considerando está em curso no Ministério Público Federal de Corrente/PI procedimento
com o mesmo objeto, não subsiste então, no presente momento, motivo para prosseguimento deste PAAI, sendo o Ministério Público instituição
una.
Fato corroborado pela limitação de pessoal deste Grupo de Atuação Especial com um projeto institucional de regularização fundiária urbana em
todo o Estado do Piauí em curso, bem como a ausência de exclusividade, neste GAE, por esta coordenadora.
Assim, DECIDO pelo ARQUIVAMENTO do presente feito, pelo que seja remetida cópia dos autos deste PA ao Ministério Público Federal no
município de Corrente/PI.
174/2017.
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Comunique-se ao CSMP, nos termos do artigo 12 da Resolução nº Registros em SIMP.
Teresina/PI, datado e assinado digitalmente pela R. MP.
Juliana Martins Carneiro Nolêto Promotora de Justiça Coordenadora GERCOG
SIMP nº 000036-215/2021
TERMODEARQUIVAMENTO
PAAI PARA ACOMPANHAR POSSÍVEL INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE SEUS NÚCLEOS
URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS. ACP EM TRÂMITE NO MPE. OBJETO SEMELHANTE AO PRESENTE PA. MINISTÉRIO PÚBLICO
É INSTITUIÇÃO UNA. ARQUIVAMENTO.
Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Instituições, com o fim de acompanhar possível inércia do município de
CAMPO MAIOR/PI na regularização fundiária urbana de seus núcleos urbanos informais consolidados.
Como diligências para condução do feito, destacam-se a solicitação de informações aos serviços de nota existentes do município, quais sejam:
informações sobre ter o ente municipal adotado providências relativas a REURB em áreas urbanas informais consolidadas, nos moldes da lei; e
se há movimentação patrimonial de imóveis entre particulares com matrícula aberta em razão de título precário não regencial, notadamente, carta
de aforamentos, contratos de cessão, etc, emitidos pelo município em áreas desprovidas de prévia propriedade municipal.
Também foram solicitadas informações à Procuradoria Geral do Município de Campo Maior quanto aos fatos, notadamente sobre ações
administrativas em curso e normas municipais vigentes relativas a aforamentos, cessão de direito de uso, REURB de áreas urbanas informais
consolidadas, processos de legitimação fundiária e de posse, bem como de demarcação urbanística; (ID 32693527).
Posteriormente, em resposta, à PGM de Campo Maior enviou a cópia da Lei de
Regularização Fundiária do referido município (Lei Municipal n° 023/2021). Informou, ainda, que o Prefeito Municipal segue com a formação da
Comissão de Regularização Fundiária do Município de Campo Maior, para que possa em conjunto com secretários e população buscar
alternativas para que todos os munícipes que têm seus imóveis a margem do Registro de Imóvel, possam ter o Registro Imobiliário de seu imóvel.
Ademais, fora solicitado à 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior para prestar esclarecimentos quanto à existência de Procedimento
Administrativo de acompanhamento de instituições cujo objeto seja o acompanhamento de possível inércia do município na efetivação da
regularização fundiária urbana de seus núcleos urbanos informais consolidados, em trâmite na PJ.
Em resposta, informou que não há procedimento extrajudicial em trâmite referente ao objeto deste PAAI e encaminhou cópia da Ação Civil
Pública nº 0800184-37.2018.8.18.0026, que tramita na 2ª Vara de Campo Maior, cujo objeto também se refere a regularização fundiária do
Município.
Vieram os autos conclusos.
A Constituição Federal de 1988, estabelece o direito à moradia como direito fundamental de natureza social, conforme preceitua o art. 6º, caput,
de forma a garantir a todos o direito a um padrão de vida adequado, assegurando a dignidade da pessoa humana, prevista como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF/88).
A regularização fundiária é uma expressão deste direito social à moradia, sendo, portanto, um direito que, para ser concretizado, necessita da
atividade do Estado, tratando-se de política pública permanente, de obrigatoriedade decorrente do ordenamento jurídico que insere este tema
entre as políticas públicas de competência municipal.
É uma política de Estado cujo objetivo é avaliar o uso e a ocupação da terra e adotar formas legais para agilizar a proteção do direito de
propriedade ou coletivo ao território, através da
titulação, avançar na política tributária com a adequada cobrança de impostos territoriais, na política ambiental e um eficaz ordenamento
territorial.
A partir do exposto, é cediço reconhecer que o procedimento de regularização fundiária do presente município está em curso na 3ª Promotoria de
Campo Maior, por meio de ação civil pública, cujo procedimento é de cognição exauriente, tendo em vista a máxima amplitude da tutela
jurisdicional coletiva, cujo objeto engloba o deste PAAI, não subsistindo, no presente momento, motivo para prosseguimento deste, sendo o
Ministério Público instituição una.
Fato corroborado pela limitação de pessoal deste Grupo de Atuação Especial com um projeto institucional de regularização fundiária urbana em
todo o Estado do Piauí em curso, bem como a ausência de exclusividade, neste GAE, por esta coordenadora.
Assim, DECIDO pelo ARQUIVAMENTO do presente feito com comunicação aoCSMP, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 174/2017.
Remeta-se cópia integral dos presentes autos à 3ª Promotoria de Campo Maior para fins de instrução da ação civil pública n° 080018437.2018.8.18.0026.
Após, ARQUIVE-SE.
Registros em SIMP.
Teresina/PI, datado e assinado digitalmente pela R. MP.
Juliana Martins Carneiro Nolêto
Promotora de JustiçaCoordenadoraGERCOG
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