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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATO DE DECISÕES23074
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0115.0006256/2022-75
Requerente: Jamile Xavier Sepedro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ/PInº 414/2013, em consonância com os pareceres daCoordenadoria de Contabilidade e Finanças sobnº 156/2022
(Doc. Sei nº 0218907) e daControladoria Interna sob nº 229/2022 (Doc. Sei nº 0220770),o pedido da requerente, autorizando opagamento de 01
(uma)diária e½ (meia),em favor da ServidoraJAMILE XAVIER SEPEDRO,Técnica Ministerial, devido a seu deslocamento dePaulistana-PI a
Picos-PI, no período de 23 a 24/02/2022, paraparticipar da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais na referida
cidade, conformePortaria PGJ/PI nº 471/2022 (Doc. Sei nº 0217807).
Teresina-PI, 13 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0008281/2022-34
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ/PInº 414/2013, emconsonância com os pareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças sobnº 160/2022
(Doc. Sei nº 0219126) e daControladoria Interna sob nº 222/2022 (Doc.Sei nº 0220237),o pedido do requerente, autorizando opagamento de 06
(seis) diárias e½ (meia),em favor do servidorJONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15.037, devido a seu
deslocamento deTeresina-PI a Parnaíba/PI e Luiz Correia/PI, noperíodo de19 a 25/03/2022(Despacho PGJ GAB-PGJ nº 0215712),pararealizar
reparo no teto e bloqueio de infiltrações, nas Promotorias de Justiça das referidas cidades, conformePortaria PGJ/PI nº 963/2022(Doc. Sei nº
0216031).
Teresina-PI, 13 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0009506/2022-86
Requerente: Cláudio Roberto Pereira Soeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, em consonânciacom ospareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF sob
nº 151/2022(Doc. Sei nº 0216645) e daControladoria Interna - CONINT sob nº 225/2022(Doc. Sei nº 0221272),DEFIROo pedido dorequerente,
autorizando o pagamento de03 (três) diárias e½ (meia), aoPROMOTOR DE JUSTIÇACLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, Coordenador da
GAECO - MPPI,por seudeslocamento, dosdias 18 a 21 de abril de 2022, de Teresina - PI para São Raimundo Nonato - PI, paraministrar curso na
Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais na referida cidade, conformePortaria PGJ/PI nº 894/2022(Doc. Sei nº
0215754), e devidamente registradonoControle de Diárias (Doc. Sei nº 0216640).
Teresina-PI, 13 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0435.0009750/2022-71
Requerente: Maria Luísa da Silva Lima
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013,emconsonância com os pareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 155/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e daControladoria Interna sob nº 228/2022-Sei nº 0220336),o pedido da Requerente, autorizando opagamento de½ (meia)
diária, em favor da servidoraMARIA LUÍSA DA SILVA LIMA,Analista Ministerial- Assistente Social, matrícula nº 151, devido a seu deslocamento
deTeresina-PI a Domingos Mourão-PI, no dia 07/04/2022, pararealizar vistoria técnica nos serviços socioassistenciais do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no
Município de Domingos Mourão e na localidade Cachoeirinha, conformePortaria PGJ/PI nº 734/2022(Doc. Sei nº 0217675).
Teresina-PI, 13 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ23060
PORTARIA PGJ/PI Nº 1121/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a publicação da
Portaria PGJ-MPPI Nº 1119/2022 que estabelece Ponto facultativo, no dia 22 de abril de 2022, no âmbito do Ministério Público do Estado do
Piauí, assim como o despacho da Coordenadoria de Recursos Humanos contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0421.0010831/2022-97,
RESOLVE
DESIGNARos servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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11ª Promotoria de justiça de Teresina-PI

Eliovane Simony de Araújo Cavalcante

ANEXO II
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI

Rafael de Carvalho Moura

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI

José Elton Tavares Rodrigues

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

4ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI

Davi Marcos de Oliveira Santos

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

Hallana Ruth Ferreira Viana

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

Rita de Cassia Santos de Souza

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI

Joaquim Ferreira da Silva Junior

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI

Meg Maria da Conceição Vaz Coelho Fraga

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

22

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI

Laila Brito de Moura

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1137//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 19.21.0352.0010978/2022-73, e ainda a publicação da PORTARIA PGJ/PI
Nº1110/2022 e PORTARIA PGJ/PI Nº 1111/2022:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2022
(Audiência de Custódia)
CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

23

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI

JOSÉ ELTON TAVARES RODRIGUES

24

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI

FABIANA DE ARAÚJO COELHO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1138/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e conforme art. 51 da Lei nº.
8.666/93, e art. 6º da lei 14.133/2021,
RESOLVE:
1- PROPÓSITO Designar a Comissão Permanente de Licitação "A" do Ministério Público do Estado do Piauí para processar e julgar todas as
licitações deste órgão, modalidades da lei 8.666/93, 10.520/2002 e 14.133/2021 ou de outras modalidades definidas por leis que as substitua, do
Fundo de Modernização do MP-PI e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
2- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO: A Comissão será constituída pelos seguintes membros: Presidente: Tuany de Sousa França - matricula
20003;
Membros: Afranio Oliveira da Silva - matrícula 176 e Érica Patrícia Martins Abreu - matrícula 371
Suplente: Paulo André Marques Vieira
3- ATRIBUIÇÕES As atribuições da Comissão Permanente de Licitação são aquelas definidas no art. 51 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993
e inciso "L" do art. 6º da lei 14.133/2022.
4- DISPOSIÇÕES GERAIS
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4.1. Além do Presidente da Comissão, deverão participar das reuniões de Abertura e Julgamento, no mínimo 02 (dois) membros.
4.2. Nos casos em que seja necessário conhecimento técnico específico sobre a matéria do objeto da licitação, poderá ser convocada para
integrar a Comissão, pelo menos um especialista no assunto.
4.3. No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente à Controladoria Interna e à Assessoria para Pareceres em
Processos Administrativos para solicitar apoio técnico e jurídico.
4.4. Nas ausências e impedimentos do Presidente, qualquer um dos membros responderá pela Presidência da Comissão, desde que sejam
designados pelo Presidente ou por critério de votação.
5- MANDATO E VIGÊNCIA
5.1. O mandato dos membros da Comissão terá duração de 01 (um) ano, contado a partir da entrada em vigor desta Portaria.
5.2. É vedada a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação para o período subsequente.
5.3. Fica revogada a Portaria 1620/2021.
5.4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1139/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação da
Coordenadoria de Licitações e Contratos, contida no OFÍCIO - 0221010 - CLC. e com fulcro no art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002 e na lei 14.133/2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 819/2021;
Art. 2º Designar os Pregoeiros e a Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão, na forma presencial e eletrônico,
realizadas pelo Ministério Público do Estado do Piauí, Fundo de Modernização do MPPI e Fundo do PROCON/MPPI, conforme descrito a seguir:
I - Pregoeiros:
a. Tuany de Sousa França - matrícula 20003, Assessora Técnica;
b. Érica Patrícia Martins Abreu, Técnica ministerial, matrícula 371;
c. Paulo André Marques Vieira - Técnico Ministerial, matrícula 207.
II - Equipe de Apoio:
a. Alcivan da Costa Marques;
b. Anne Carolinne de Sousa Carvalho;
c. Airton Alves mendes de Moura
d. Ítalo Garcia Araújo Nogueira;
e. André Castelo Branco Ribeiro
Art. 3º Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2008,
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e na lei 14.133/2021 e suas alterações.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1140/2022
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 daProcuradorade Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES, titular da 12ª Procuradoria de Justiça, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme Portaria PGJ/PI nº 412/2022, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1141/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0158.0008246/2022-20,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº
0002195-37.2016.8.18.0028, dia 28 de abril de 2022, na Comarca de Floriano-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1142/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas
audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 20 de abril de 2022, em substituição ao Promotor de
Justiça Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1143/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 18 de abril a 02 de maio de 2022, 15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde aoPromotorde Justiça FLÁVIO
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TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº
12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 18/04/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1144/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
CONSIDERANDO a solicitação da Promotora de Justiça Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO FONSECA RODRIGUES para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de
Teresina, pautadas para o dia 25 de abril de 2022, em substituição à Promotora de Justiça Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1145/2022
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 19.21.0378.0010901/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de JustiçaMICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos,para atuar nos autos do
Processo nº 0801940-58.2021.8.18.0032 (SIMP 001632-361/2021), em razão de arguição de suspeição do titular da 3ª Promotoria de Justiça de
Picos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1146/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Ofício nº 157/2022-CGMP/PI, da Corregedoria Geral do Ministério Público, protocolo PGEA nº 19.21.0017.0010770/2022-44,
R E S O L V E:
DESIGNAR o Procurador de Justiça LUÍS FRANCISCO RIBEIRO, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, e a PromotoraCorregedora Auxiliar ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS, para participarem da126ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio de 2022, em São Paulo-SP.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1147/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício GAB.3ªPJ N. 13/2022, oriundo da 3ª
Promotoria de Justiça de Picos - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0010901/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar na audiência
de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, agendada para o dia 19 de abril de 2022, às 9h, junto à 3ª Vara de Picos, em substituição ao
titular, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1148/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0378.0010838/2022-68,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS, Ouvidora do Ministério Público do Piauí,
paraparticipar da 59ª Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, a ser realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na
cidade de Recife-PE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1149/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 19 a 21 de abril de 2022, 03(três) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotorde Justiça MAURÍCIO VERDEJO
GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 19/04/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1150/2022
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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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÉRGIO REIS COELHO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, de 18 de abril a 02 de maio de 2022, com efeitos retroativos, em razão da
licença-saúde do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1151/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0144.0006597/2022-36,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça AMINA MACÊDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGOpara atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri
referente ao processo nº 0000014-63.2010.8.18.0096, dia 25 de abril de 2022, na Comarca de Inhuma-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1152/2022
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 nº 1062/2021;
CONSIDERANDO o ofício nº 227/2021- 44ª - PJ - MP/PI, encaminhado pela Promotora de Justiça Ana Cristina Matos Serejo, em que declarou-se
suspeita diante do Processo Judicial nº 0013642-11.2015.8.18.0140 - SIMP 001839-019/2017,
CONSIDERANDO o Ofício nº117/2022/32ªPJ, por intermédio do qual a Promotora de Justiça Gladys Gomes Martins de Sousa, respondendo pela
32ª Promotoria de Justiça de Teresina, arguiu suspeição para atuar nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 001364211.2015.8.18.0140, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, titular da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no Processo
Judicial nº 0013642-11.2015.8.18.0140 - SIMP nº 001839-019/2017, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 2830/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1153/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0135.0010726/2022-44,
RESOLVE
NOMEAR CAIO ALVES MARQUES, CPF: ***.918.663-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01)
junto à Promotoria de Justiça de Beneditinos.
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), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1154/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0154.0009303/2022-59,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) JORGE MURILO HOLANDA ARAUJO, matrícula nº 15700, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, a partir de 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1155/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0224186 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0427.0008824/2022-70,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, matricula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIREL, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 04.503.070/0001-13 (CONTRATO Nº 14/2022/PGJ - PGA nº 19.21.0427.0008824/2022-70).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1156/2022
OPROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea"f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
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RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovadosno10º Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021,
conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia29 de abril de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: PICOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
21

PATRICIA JOYCE DE SOUSA CARVALHO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ARQUITETURA
4

PEDRO MARCELO DE SOUSA FERREIRA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1157/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0151.0010947/2022-45,
RESOLVE
NOMEAR RENATA ALVES CARNEIRO MIRANDA, CPF: ***.268.763-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina.
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), 20 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23049
Portaria Nº 30/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP n° 000634-426/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, com amparo nos arts.
127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas atribuições
legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Associações Civis;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que chegou a esta Promotoria reclamação protocolada através da Ouvidoria MPPI, sob o nº935/2022, noticiando possíveis irregularidades no
processo eleitoral da Associação de Produtores Rurais Recanto das Palmeiras-SUL.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº000634-426/2022, com o objetivo de averiguar a situação da Associação de Produtores
Rurais Recanto das Palmeiras-SUL;
Desde logo, que:
a) seja oficiado o requerido para apresentar esclarecimentos acerca das possíveis irregularidades apontadas e que sejam juntados documentos.
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 19 de abril de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotora de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI23051
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI
PORTARIA 04/2022
Inquérito Civil 01/2022
ASSUNTO: Apurar possível ofensa legal à contratação da empresa PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA pela PREFEITURA DE
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FRONTEIRAS-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 Fronteiras-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 29 de Março de 2022, com publicação ocorrendo no dia posterior;
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
SIMP Nº 000083-212/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tendo em vista que a competente ação penal já foi devidamente ajuizada, bem como a ata da 3º Sessão Extraordinária do Conselho Superior do
Ministério Público do Piauí, esta ocorrida no dia 23 de Outubro de 2017, estabeleceu a Súmula 03, que preconiza que em caso de ajuizamento da
competente ação é desnecessário o envio do procedimento ao órgão superior, bastando, apenas, a comunicação com cópia da peça exordial,
determino:
a anexação da cópia da exordial neste procedimento;
o arquivamento deste procedimento;
o envio de comunicação de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, com cópia da exordial, para
conhecimento.
Fronteiras-PI, 19 de abril de 2022
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PromotordeJustiça
PORTARIA 06/2022
Inquérito Civil 04/2022
ASSUNTO: Apurar possível ofensa à Lei de Licitações e Contratos pela PREFEITURA DE PIO IX-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que a Prefeitura de PIO IX-PI elaborou o procedimento administrativo de n.º 037/2022, dando origem ao pregão eletrônico de
n.º 014/2022;
CONSIDERANDO que ao analisarmos o objeto à ser licitado do mencionado pregão presencial, percebemos que alguns itens não possuem
maiores descrições, contando com apenas uma característica;
CONSIDERANDO quetal situação gera a total imprecisão do objeto à ser licitado, o que pode ocasionar sobrepreço e ofensa ao Princípio da
Isonomia entre os participantes do certame;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 exige obediência aos ditames dos arts. 14 e 40, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 19 de Abril de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
SIMP Nº 000084-212/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tendo em vista que a competente ação penal já foi devidamente ajuizada, bem como a ata da 3º Sessão Extraordinária do Conselho Superior do
Ministério Público do Piauí, esta ocorrida no dia 23 de Outubro de 2017, estabeleceu a Súmula 03, que preconiza que em caso de ajuizamento da
competente ação é desnecessário o envio do procedimento ao órgão superior, bastando, apenas, a comunicação com cópia da peça exordial,
determino:
a anexação da cópia da exordial neste procedimento;
o arquivamento deste procedimento;
o envio de comunicação de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, com cópia da exordial, para
conhecimento.
Fronteiras-PI, 19 de abril de 2022
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PromotordeJustiça

3.3. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23052
NOTÍCIA DE FATO Nº 013/2022
PORTARIA Nº 029/2022 (SIMP: 000047-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
Página 8

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1080 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Abril de 2022 Publicação: Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra, dentre outros direitos sociais, o direito à moradia, incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1º,
III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4°, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos na Lei nº 8.472/93 far-se-á com recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além
daqueles que compõem o Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/93-Lei Orgânica da Assistência Social, compete aos Municípios: I - destinar
recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos
Municipais de Assistência Social; II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; III - executar os projetos de enfrentamento da
pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; V - prestar os
serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei; VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de
assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;
CONSIDERANDOas disposições do art. 17, da Resolução CNAS nº 33/2012, do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população;
CONSIDERANDO que os serviços prestados pela Assistência Social são considerados serviços essenciais, porque indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na medida em que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou
a segurança da população, conforme o que determina o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal nº 5.050/2017, que disciplina o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no
Município de Teresina, e institui, organiza e normatiza a Política Municipal de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), a Assistência Social
foi alçada à garantia constitucional, mostrando-se necessário seu fundamental aprimoramento constante como política pública, com o
fim de oferecer ações cada vez mais qualificadas;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da
Assistência Social/LOAS (art. 31);
CONSIDERANDO que, no Município de Teresina, a necessidade de um programa que atenda famílias em situações emergenciais de
desabrigamento, em consequência de chuvas, infortúnios, incêndios, alagamento, transbordamento de rios e lagoas ou, ainda, em situações de
vulnerabilidade temporária, é atendia pelo Programa Cidade Solidária, nos termos do Decreto Municipal nº 13.111/2013;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento da 49ª Promotoria de Justiça informações no sentido de que, o Benefício Eventual "Aluguel
Solidário" ofertado à Sra. Maria Raimunda Mendes Ferreira, vítima do sinistro ocorrido em Abril/2019 no Bairro Parque Rodoviário, foi pago à
antiga proprietária do imóvel que a acolhia, no mês de Março/2022 e, no corrente mês, a mesma foi retirada da lista de pagamento do benefício;
CONSIDERANDO que, segundo relato da Noticiante, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI
foi informada com antecedência que a Noticiante iria passar a residir em outro imóvel;
CONSIDERANDO que a proprietária do imóvel que a Noticiante atualmente se encontra, solicitou que a mesma se retire do local em razão da
ausência de pagamento por parte da SEMCASPI, o que deixou a Sra. Maria Raimunda desesperada, por não ter onde morar;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 013/2022 (SIMP: 000047-034/2022), para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI solicitando informações quanto
ao pagamento do Benefício Eventual "Aluguel Solidário", que desde o mês de Março/2022 não está sendo repassado à proprietária do imóvel em
que atualmente reside a Noticiante, informando a esta 49ª Promotoria de Justiça quais foram os encaminhamentos dados para o caso, solicitação
para a qual fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
A resposta deverá ser preferencialmente encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br, em face das medidas de prevenção à
COVID-19.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 19 de Abril de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23053
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil nº 10/2021 SIMP 000527-206/2019
Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposto descumprimento de car- ga horária, lotação e recebimento indevido de salário por parte
do servidor Forlan Pereira Al- ves.
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Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, que Forlan Pereira Alves é agente administrativo, mas
seu local de trabalho é desco- nhecido.
Em razão disso, foram requisitados esclarecimentos ao Município de Uruçuí, que, através da Secretaria Municipal de Administração, informou no
ofício nº 272/2019 que Forlan Pereira Alves é agente administrativo, e que se encontra a disposição do Poder Legislativo Municipal, desde 07 de
junho de 2017, conforme portaria nº 070/2017.
Por sua vez, a Câmara Municipal de Uruçuí esclareceu que o servidor Forlan Pe- reira Alves exerce a função de auxiliar da Secretaria Legislativa,
cuja carga horária é de 30h (trinta horas) semanais, e que não há controle de frequência e a cessão foi requerida pela pró- pria Câmara em
virtude da necessidade de funcionários na Casa.
Ato contínuo, a Secretaria Municipal de Uruçuí, no ofício nº 064/2020 acres- centou que o investigado trabalhava na Secretaria Municipal de
Agricultura; que exercia a função de Agente Administrativo; que a cessão do servidor foi requerida pelo Poder Legislati- vo.
Requisitados esclarecimentos quanto ao cumprimento da carga horária do servi- dor, a Câmara Municipal de Uruçuí informou que o investigado
tinha atribuições de auxiliar de secretaria, mas não há relatórios de frequência do servidor, ou outro documento que com- prove o cumprimento da
carga horária, visto que não há controle de ponto no local.
Por fim, foi realizada oitiva com o investigado, que prestou esclarecimentos adici- onais sobre os fatos apurados.
No essencial, é o relatório.
No âmbito do Município de Uruçuí, a cessão de servidores é prevista no art. 92 da Lei Municipal nº 682/2015 (Estatuto dos servidores públicos do
Município de Uruçuí-PI), se- gundo qual o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas hipóteses para exercí- cio de cargo em comissão ou de confiança e em
casos previstos em leis específicas.
A respeito deste tema, José dos Santos Carvalho Filho1 explica que,
"Cessão de servidores é o fato funcional por meio do qual determinada pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter
temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de
exercício funcional integrado das atividades administrativas. Trata-se, na verdade, de emprésti- mo temporário do servidor, numa forma de
parceria entre esferas governamentais. Avulta no- tar, porém, que tal ajuste decorre do poder discricionário de ambos os órgãos e do interesse
que tenham na cessão; sendo assim, não há falar em direito subjetivo à cessão."
Nesse sentido, a cessão de servidor é ato discricionário, decidido de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração
Pública, com o objetivo de coopera- ção entre as administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas, mas que deve
ocorrer por tempo determinado.
No caso em apreço, a representação inicial menciona apenas que o local de lotação do servidor é desconhecido. Contudo, conforme apurado,
apesar de tecnicamente incorreto, já que não houve procedimento administrativo para tratar da cessão, existe um ato formal do Município
determinando a lotação do servidor na Câmara Municipal de Uruçuí (portaria nº 070/2017).
Ademais, requisitadas informações, o presidente da Câmara confirmou que solicitou a cessão do servidor, explicou suas funções e informou
sobre a ausência de controle de ponto. Igualmente, as declarações do investigado fornecidas na oitiva realizada conferem com as do presidente
da Câmara, a respeito das atribuições exercidas e da jornada de trabalho. Após as alterações substanciais na Lei nº 8.429/1992 movidas pela Lei
nº 14.230/2021, passou a ser exigida a demonstração do dolo específico quanto à vontade cons- ciente e livre de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bas- tando a voluntariedade do agente. Desse modo, em razão da alteração na lei, para configurar
improbidade
administrativa
énecessáriaapráticadeumailegalidadetipificadaequalificadapeloelementosubjetivodacondutadoagente,consubstanciadoporumdoloespecíficopara os tipos previstos nas três modalidades de improbidade, não sendo este o caso.
Neste caso, não há indícios que a situação apurada configure ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, enriquecimento
ilícito e prejuízo ao erário. A ausência de controle de jornada dos servidores da Câmara já é apurada em outro procedimento desta Promotoria de
Justiça (Inquérito Civil n. 04/2022 no SIMP 000119- 206/2022). Todavia, não é fato que pode ser imputado ao investigado.
Com efeito, com base nos elementos colhidos, não há razão para considerar inverídicas as informações prestadas por ele e pelo presidente da
Câmara, quanto à
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
regularidade atividades exercidas pelo investigado na Câmara.
Assim, analisando a documentação que instruiu o presente procedimento, concluiu-se que a conduta do investigado não configura ato de
improbidade administrativa ou qualquer lesão a interesse público tutelado pelo Ministério Público, não existindo fundamento para a propositura de
Ação Civil Pública, tampouco necessidade da realização de maiores diligências, que justifiquem a continuidade deste inquérito civil.
À vista do exposto, não existindo indícios de prestação de serviço público deficiente por parte do investigado que configure ato de improbidade
administrativa, não resta a este órgão ministerial outra providência senão o arquivamento dos presentes autos. Destarte, promovo o
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil nesta Promotoria de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação
pessoal do investigado,Forlan Pereira Alves, para ciência do despacho de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico ou carta
com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de certidão de confirmação de recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por
sua vez, não sendo possível localizá-lo, certifique-se nos autos e promova-se a ciência do investigado quanto ao teor do despacho mediante
publicação de edital no diário oficial.
Considerando que o noticiante é anônimo, não sendo possível localizá-lo, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para
ciência dos eventuais interessados do despacho de arquivamento deste Inquérito Civil, conforme dispõe o art. 10º,
§1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal do investigado e comprovante da publicação do edital para ciência dos interessados
do teor do despacho de arquivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para apreciação, nos
termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 19 de abril de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
ICnº32/2019
SIMP nº 000155-206/2018
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possível ilegalidade no aluguel, pelo Município de Uruçuí, do imóvel onde funcionava a
Secretaria de Saúde do Município.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, que o imóvel onde funcionava a Secretaria de Saúde
do Município de Uruçuí, foi locado por Antônio Reginaldo da Silva Cordeiro, irmão da ex-Secretária Municipal de Planejamento Francisca
Cordeiro Pelissari, e que, na realidade, esta se beneficiava do valor do aluguel do imóvel.
Em sede de diligências iniciais, apurou-se que, através de procedimento de dispensa de licitação visando locação do imóvel para sediar a
Secretaria Municipal de Saú- de, o Município de Uruçuí firmou, em janeiro de 2018, contrato de locação do imóvel si- tuado na Avenida Ayrton
Senna, s/n, Bairro Aeroporto, com o senhor Antônio Reginaldo da Silva Cordeiro. No entanto, tal imóvel anteriormente pertenceu à, na época,
Secretária Municipal de Planejamento Francisca Cordeiro Pelissari.
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Segundo apurado, em janeiro de 2017, a Secretária Municipal e o senhor Antônio Reginaldo firmaram contrato de promessa de compra e venda
do referido imóvel (fls. 29-32). Contudo, verificou-se que, quando o contrato de locação foi firmado com o Município de Uruçuí, ainda não havia
sido transferida legalmente a titularidade da proprie- dade do imóvel, que até, então, pertencia à então Secretária Municipal de Planejamento
Francisca Cordeiro Pelissari. Tal transferência somente ocorreu em março de 2018, com o registro em cartório da escritura pública de compra e
venda, conforme certidão de inteiro teor do registro do imóvel (fls. 61-62).
Após requisição desta Promotoria de Justiça, a Procuradoria Geral do Muni- cípio informou que, desde janeiro de 2019, a sede da Secretaria
Municipal de Saúde passou a ser o prédio localizado na Rua Lídia Cavalcante, nº 967, Bairro Água Branca, Uruçuí-PI, sendo locadora a senhora
Maria da Paz Lopes de Araújo, conforme Processo de Dispensa de Licitação n. 007/2018 (Processo Administrativo n. 389/2018).
Ato contínuo, foi realizada audiência extrajudicial por videoconferência, com o investigado Antônio Reginaldo da Silva Cordeiro, no ato
patrocinado pelo advogado Cairu Martins Pontes. Respondendo aos questionamentos feitos na audiência, o investigado afirmou que o imóvel é
sua propriedade; que o valor do aluguel era recebido por ele; que,
após o fim da vigência do contrato firmado com o Município de Uruçuí, o imóvel objeto desta investigação passou a ser locado para terceiro, onde
funciona um restaurante.
Foi designada oitiva por videoconferência com a senhora Carla Ribeiro Martins, atual locatária do imóvel objeto desta investigação. Após,
concluiu-se que os questionamentos, que seriam feitos na oitiva, poderiam ser esclarecidos em manifestação escrita.
Ato contínuo, a senhora Carla Ribeiro Martins foi oficiada (Ofício nº 531/2021 às fls.127), através do e-mail do advogado constituído nos autos,
Antônio Stennio da Silva Leal, OAB PI 16087 (procuração às fls. 123), para apresentar manifestação escrita, respondendo aos questionamentos
formulados no despacho às fls.125-126.
Contudo, transcorrido o prazo inicial e reiterada a requisição no Ofício n.
923/2021 (fls.129-130), não houve manifestação nos autos, conforme certidão às fls.131.
Por fim, após redesignação, foi realizada oitiva com a senhora Carla Ribeiro Martins que confirmou as informações fornecidas pelo senhor
Antônio Reginaldo da Silva Cordeiro que, de fato, este é o atual locador do imóvel objeto da presente investigação.
No essencial, é o relatório.
A regra geral é que as contratações efetuadas pela Administração Pública ocorram mediante prévia licitação, na qual deve ser observada ampla
publicidade dos atos praticados. Contudo, existem exceções previstas na lei que autorizam a dispensa da licitação, dentre as quais, a prevista no
art. 24, X da Lei nº 8.666/19931, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia.
Segundo elementos colhidos nos autos, o imóvel locado inicialmente pertencia à então Secretaria Municipal de Planejamento, Francisca Cordeiro
Pelissari, e depois a titularidade da propriedade foi transferida para o nome do senhor Antônio Reginaldo. Contudo, quando o contrato de locação
foi firmado, a titularidade da propriedade do imóvel ainda não havia sido transferida legalmente, o que somente ocorreu em março de 2018, com o
registro em cartório da escritura pública de compra e venda, conforme certidão de inteiro teor do registro do imóvel (fls. 61-62).
Segundo já decidiu o Tribunal de Contas da União, a locação de imóvel de propriedade de parente de agente público, com poder de influência
direta ou indireta no processamento e autorização da despesa pública, trata de evidente e indesejado conflito de
1 Dispositivo vigente à época da contratação.
interesses, em que há violação de princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. (Acórdão TCU 1632/2006 e 1893/2010).
Entretanto, recentemente, a Lei n. 8.429/1992 sofreu alterações substanciais oriundas da Lei n. 14.230/2021, de modo que o rol do art. 11 da Lei
de Improbidade Administrativa passou a ter rol taxativo e o inciso I foi revogado. Em razão disso, a conduta de "praticar ato visando fim proibido
em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência" deixou de configurar ato de improbidade administrativa que viola os
princípios da Administração Pública.
Outrossim, não há, nos autos, indícios mínimos que a situação apurada configure ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Isso porque a demonstração de um dolo específico passou a ser exigida para
configurar improbidade administrativa em todos os tipos da Lei n. 8.429/1992 e o valor do aluguel contratado foi compatível com o valor de
mercado.
Além disso, a vigência do contrato de locação já encerrou e não foram firmados outros aditivos a respeito. Inclusive, em oitiva realizada, a atual
locatária do imóvel confirmou que o locador do imóvel é o senhor Antônio Reginaldo e que a ex- Secretária Municipal de Planejamento, Francisca
Cordeiro Pelissari, não participou das tratativas referentes à locação do referido imóvel.
Seguindo o raciocínio, embora existam alguns pontos nebulosos nas inconsistências apuradas quanto à transferência da titularidade do imóvel
apenas após a celebração do contrato de locação apurado, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, não há elementos suficientes
para caracterizar a situação apurada como ato de improbidade administrativa, ou mesmo qualquer lesão grave ou ameaça de lesão que demande
a tutela do Ministério Público.
Ante o exposto, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de caracterizar conduta relevante que enseje o oferecimento de ação
civil pública, pela prática de ato improbo, ou lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Mi- nistério Público, promovo o
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a
notificaçãodosinvestigados,oMunicípio de Uruçuí, através de sua Procuradoria Geral, o senhor Antônio
ReginaldodaSilvaCordeiro,patrocinadopeloadvogadoCairuMartinsPontes,OAB/PI14663,eaexSecretáriaMunicipaldePlanejamentoFranciscaCordeiroPelissari,paraciência do despacho de arquivamento, preferencialmente por meio
eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de certidão de confirmação de recebimento lavrada por oficial do
Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível
localizá-los, certifique-se nos autos e promova-se a ciência dos investigados quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário
oficial.
Considerando que o inquérito foi instaurado após representação anônima, não há noticiante a ser notificado. Contudo, visando dar ampla
publicidade ao presente despacho, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para ciência dos eventuais interessados do
despacho de arquivamento deste Inquérito Civil e possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, conforme dispõe o art. 10º,
§1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal dos investigados e comprovante da publicação do edital para ciência dos
interessados do teor do despacho de arquivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para
apreciação, nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 19 de abril de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23054
SIMP: 003413-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
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ASSUNTO: Violência contra criança.
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Tendo em vista o relatório do Conselho Tutelar informando que os menores já estão residindo em Brasília - DF e que os conselheiros estão
aguardando o novo contato do Conselho Tutelar de Novo Gama-GO, com os documentos que faltam, para solicitar a antiga escola os
documentos de transferência e histórico escolar, e tendo em vista a regularização da situação das crianças, e a realização de todas as
intervenções necessárias por parte desta Promotoria de Justiça, determino o arquivamento do
feitocomestribonoartigo4º,incisoI,capítuloIdaResoluçãoN°.174/2017doCNMP.
Ademais, determino a comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Tutelar de Parnaíba-PI.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome dos menores.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 18 de fevereiro de 2022
Dr. Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23055
PA n. 021.2020.000018.088.2021
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PI QUANTO AO NEPOTISMO. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo visando a expedição de Recomendação ao Município de São José do Piauí/PI cujo mote é fiscalizar
comportamento administrativo, vedando-se a prática de nepotismo.
Regularmente diligenciado o feito, solicitou-se auxílio ao CACOP no tocante a atuação em todos os procedimentos que envolvem nepotismo em
trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, por meio do PA n. 011/2021.SIMP n. 000008.088.2021.
Em resposta, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, apresentou o Parecer nº
039/2021, que tem o condão de subsidiar a atuação ministerial nos feitos supramencionados.
Conforme se verifica nos Ids 34639416 e 34673436 tanto a Prefeitura de São José quanto a Câmara Municipal encaminharam documentos
comprobatórios do acatamento da recomendação supra.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de São José do Piauí/PI no que se refere
ao cumprimento das regras de nepotismo contidas na súmula vinculante nº 13 do STF.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial os gestores da Prefeitura e Câmara de São José do Piauí/PI
informaram, bem como encaminharam documentos comprobatórios do acatamento da referida recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 17 de fevereiro de 2022
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP nº 000016.088.2022
PORTARIA N° 007/2022
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 Aroeiras do Itaim;
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 Aroeiras do Itaim 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;
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1080 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Abril de 2022 Publicação: Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

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 Aroeiras do Itaim, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, documentos
relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos LUZIA FRANCISCA DA SILVA (DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
RECREATIVOS) e EDILSON JOSE DE MOURA (SECRETARIO DO PREFEITO) 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
SIMP nº 000023.088.2022
PORTARIA N° 011/2022
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 Santa Cruz do Piauí-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 Santa Cruz do Piauí-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 Santa Cruz do Piauí-PI, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias,
documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos GILDETE HELENA MARTA 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
NF n.000098.088.2021
DECISÃO
Trata-se notícia extraída do Portal GP1, no dia 20.10.2021, a qual informa, em síntese, possível irregularidade em licitação promovida pelo
Município de Picos que teria resultado na contratação da empresa COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA, cuja finalidade seria a prestação de serviços complementares de saúde, pelo valor de R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais)
Referida notícia informa ainda, que a empresa vencedora do certame tem sede na cidade de Fortaleza-CE, tendo sido constituída em 19 de
janeiro do corrente ano e com capital social de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Aduz ainda a notícia que ''segundo o edital deverão ser contratados, dentre outros, médicos, dentistas e enfermeiros, nutricionistas e psicólogos.
A terceirização contempla, inclusive, profissionais que vão trabalhar nas equipes do Programa Saúde da Família (PSF), bancado com recursos
federais''.
Pesquisa no mural de licitações em Id n. 34285032. Resposta do ente municipal em Id n. 53156692.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposta irregularidade em licitação promovida pelo município de Picos na contratação de empresa
para prestação de serviços complementares de saúde, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
Compulsando-se os autos e manifestação do ente municipal, foi possível constatar que a demanda já foi judicializada pelo Ministério Público
Federal, levando em consideração as verbas utilizadas para pagamento da empresa em lume, serem de origem federal.
Número do processo judicial 1007143-48.2021.4.01.4001 junto a Justiça
Federal.
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Inobstante, a matéria não está dentre aquelas impostas à 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, a quem compete atuar em matéria de probidade
administrativa, do patrimônio público, histórico e cultural, fundações e terceiro setor, e demais matérias de interesse coletivo e difuso
quenãoestejamnas atribuiçõesespecíficas de outra Promotoria.
Vejamos a Resolução n° 03/2018 do CPJ:
Art. 42. (...)
I- 1ªPromotoriadeJustiça:
atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa, do patrimônio público, histórico e
cultural, fundações e terceiro setor, e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra
Promotoria; (NR)
atuar nos processos cíveis comuns que não sejam de atribuição específica de outras Promotorias de Justiça, de forma concorrente, e por
distribuição equitativa, com a 7ª Promotoria; (NR)
instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas a sua atribuição; (NR)
requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição,
esgotando-se sua atuação com o oferecimento da denúncia; (NR)
promover ações e medidas cíveis e criminais, tendentes à responsabilização de ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas na
administração pública estadual e municipal, direta, indireta ou fundacional; e (NR)
fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições;(NR)
participar das audiências judiciais cíveis junto ao Juízo da 1ª Vara e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição;(NR)
implantar projetos sociais.
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, 21 de março de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA

3.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23056
PA SIMP N. 0003163-361/2021
DESPACHO-DECLÍNIODEATRIBUIÇÃO
Trata-se de representação apresentada por Maria Raimunda Ferreira em face do Município de Wall Ferraz, afirmando, em suma, que o
mencionado município teria aprovado lei autorizando destinação dos valores relativos aos 60% do FUNDEB, recebidos por meio de precatório, a
programas que não o magistério, o que geraria uma aplicação irregular das verbas.
É o registro do necessário.
Infere-se dos autos que as verbas em destaque, destinadas à complementação dos recursos do FUNDEB, repassadas ao Município, nos termos
do art. 60, § 5º, do ADCT, pertencem à União. Os valores são oriundos de precatório, permanecem na titularidade da União, sendo, tão-somente,
geridos pela municipalidade, uma vez que o município de Wall Ferraz venceu demanda, no âmbito da Justiça Federal, para que houvesse a
complementação dos recursos da União, transferidos a menor.
Desse modo, falta atribuição ao Ministério Público Estadual, uma vez presente interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal,
consoante a regra de competência prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal e, via de consequência, a legitimidade do Ministério Público
Federal para propor a medida pertinente à vista da representação inicial.
Ao analisar questão símile à presente, veja-se a orientação do Tribunal Re- gional Federal da 5ª Região:
"PROCESSO Nº: 0801047-89.2019.4.05.8000 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE
ALAGOAS ADVOGADO: Alan Firmino Da Silva TERCEIRO IN- TERESSADO: UNIÃO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SER- VIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO ME- TROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS e outros ADVOGADO:
Alan Firmino Da Silva e outros RELATOR(A): Desembargador(a) Fe- deral Cid Marconi Gurgel de Souza - 3ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas EMENTA CONSTITUCIO- NAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. DIFE- RENÇAS
DO VMAA. PRETENSÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALO- RES DE PRECATÓRIO PARA O PAGAMENTO DE REMUNERA- ÇÃO DOS
PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DA UNIÃO EXPRESSO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Apelações interpostas pela União e pelo Sindicato Autor em face de sentença que julgou improcedente o
pedido, qual seja, o de condenação do Município de Messias/AL a destinar parte da verba a ser recebida na Execução fundada no Pro- cesso nº
0011122-85.2003.4.05.8000 ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação do Município. O Sindicato Autor foi condenado no
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 750,00, ficando, no entanto, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do
CPC. 2. A a intenção da União de questionar o deferimento da justiça gratuita ao Demandante se encontra preclusa. Esse pedido foi realizado na
petição inicial do presente feito, tendo o seu deferimento ocorrido no primeiro grau de jurisdição. Contra essa decisão, caberia ao Apelante se
insurgir por meio de Agravo de Ins- trumento, o que não o fez, de forma que precluiu seu direito. 3. É im-portante destacar que a União
expressamente declarou seu inte-resse em integrar a presente lide na condição de AssistenteSimples, de forma que, nos moldes do art.
109, I, da CF, a com-petência para processá-la e julgá-la é da Justiça Federal. 4. No mérito, considerando que o Supremo Tribunal Federal já
firmou posi- cionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por
cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
jul- gado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04- 2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adota-se como razões de decidir os termos da sentença. 5. "5. O cerne da controvérsia res- ta vinculado,
pois, à definição da destinação dos recursos pertencen- tes ao Município, discutindo-se se estes podem ser aplicados livre- mente no âmbito da
educação ou se uma parte deve ser direcionada com exclusividade à remuneração dos professores da rede municipal em efetivo exercício no
magistério." 6. "26. Contrariamente à inter-pretação conferidapelaparte autora ao dispostono
art.60,§5ºdoADCTenosarts.7ºdaLeinº9.424/96e22daLeinº11.494/2007, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos re-cursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoFundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF para remuneraçãodosprofissionaisdomagistérionãoensejaodireitoa qualquer repasse deste percentual aos docentes, tampouco orateio
pretendido." 7. "27. Na verdade, após as alterações pro-movidas pela Emenda Constitucional nº 14/1996, o art. 60 § 5º doADCT passou a
garantir a destinação de não menos que 60%(sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF ao pagamentodos professores do ensino
fundamental em efetivo exercício nomagistério:(...).28.Emseguida,emobservância ao comando do
§7º do art. 60 do ADCT, foi editada a Lei nº 9.424/96 para discipli- nar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun- damental e de
Valorização do Magistério. 29. O art. 7º deste di- ploma legal, na esteira da norma constitucional retrocitada, manteve o mínimo de 60% dos
recursos do FUNDEF para a re- muneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, entretanto, explicitou em seu parágrafo único
que a aplicação de referido percentual deveria ser igualmente destinada à capacita- ção de professores, além de estabelecer que referida
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destinação
seria atribuição do próprio ente político: (...)." 8. "30. Nesta mes-matoada,aanáliseconjuntadosarts.5ºe22daLeinº11.494/2007, que
substituiu o FUNDEF pelo FUNDEB, evidenciaque o percentual do montante repassado pela União aos municí-pios em complementação
do VMAA deve ser utilizado e adminis-trado exclusivamente pela edilidade não apenas para
asseguraropagamentodaremuneraçãodosprofissionaisdomagistérioda educação básica em efetivo exercício na rede pública, inclu-indo
encargos sociais incidentes sobre os vencimentos, comotambém para a capacitação destes: (...)." 9. "31. Além disso, osprecedentes
invocados pela CSPM tratam de situações que nãoguardam correlação fática com a pretensão deduzida no casodos autos, pois na
presente demanda inexiste qualquer indíciode que o Município de Messias esteja utilizando a verba do FUN-DEF livremente, ou seja, em
outras atividades que não estejamvinculadas à manutenção e ao desenvolvimento da educaçãobásica pública e à valorização dos
trabalhadores em educação,incluindo sua condigna remuneração." 10. "33. Ressalte-se, umavez mais, que os créditos relativos ao
Fundo de Educação deve-rão ser administrados pelo município com destinação vinculada,entretanto, caberá ao gestor municipal o seu
gerenciamento. As-sim, deve ser assegurado ao gestor municipal a administraçãodos recursos do município, sob fiscalização do
Ministério Públi-co, sujeitando o edil às sanções na hipótese de utilização dosrecursos para fins que desbordem de sua natureza
constitucio-nal servil à educação." 11. "35. Por essas razões, entendo au-sente o direito ao rateio do percentual de 60% da verba do
FUN-DEF ora em análise entre os professores ora substituídos, umavezqueaprevisãonormativaimpõeavinculaçãodaaplicaçãoda referida
verba na manutenção e no desenvolvimento da edu-caçãobásica pública ena valorizaçãodostrabalhadoresemeducação, incluindo não
apenas a remuneração dos profissio-nais, como também o pagamento de encargos sociais e de cur-sos de capacitação destes." 12.
Precedentes desta egrégia Ter-ceira Turma: 0800568-55.2017.4.05.8101, APELREEX Apelação/Reexame Necessário -, Rel. Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, julgamento: 22/07/2020; e
Processo 0806227-91.2016.4.05.8000, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira,3ª Turma, julgamento: 31/05/2018. 13. O art. 85, § 3º, do CPC esta- tui que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Magistra- do deverá observar, para fins de fixação da aludida verba, os parâ- metros
estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º e os percentuais es- tatuídos no mesmo § 3º. 14. Para fins de aplicação do disposto no § 8º, também do
art. 85, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, é necessário que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou
que o valor da causa seja muito baixo. Ne- nhuma dessas situações se enquadra no presente feito. 15. Os hono- rários sucumbenciais devem,
portanto, ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (estabelecido, na petição inicial, em R$ 5.000,00), nos moles do
art. 85, § 3º, I, c/c o § 4º, III, do CPC, ficando, no entanto, sua exigibilidade suspensa, em razão o
disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Apelação do Sindicato improvida. Apelação da União provida em parte. Ff (PROCESSO:
08010478920194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVO- CADO),
3ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2020).
Seja como for, data venia, cabe à Justiça Federal, conforme o enunciado
n. 150 da Súmula do STJ - "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interes- se jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, suas autarquias ou empresas públicas" - dizer se há ou não interesse jurídico na demanda apto a atrair a sua competência para apreciar a
causa.
No presente feito, os recursos são integralmente provenientes da comple- mentação da União, fazendo incidir o interesse da União e dos órgãos
de controle federais na aplicação de tais verbas.
Eis o entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão n. 1824/2017:
"78. Examinando, neste momento, a questão apenas sob a ótica da vinculação da aplicação dos recursos do Fundef, cabereforçarquea
ocorrência de transferência da União aos estados e municípiosa título de complementação do Fundef/Fundeb confere ao
TCUcompetência para fiscalizar tais repasses e sua aplicação, por setratar de recursos federais, em consonância com
jurisprudênciapacífica deste Tribunal Acórdãos TCU 2584/2014-TCU-Plenário,5684/2014-TCU-1ªCâmara,3686/2014-TCU2ªCâmara,e665/2009-TCU-Plenário)." (Grifou-se)
Ressalte-se, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que, havendo complementação de valores da União, a
competência é da Justiça Federal, por se tratar, exatamente, de valores respeitantes ao patrimônio desse ente central.
É oportuna a transcrição, a respeito, do entendimento da Ministra Cármen Lúcia, da Corte Suprema, acerca da competência da Justiça Federal
para julgamento de caso semelhante ao presente:
"Inicialmente, ao menos numa análise sumária, parece-me equivoca- da a premissa na qual se fundamentou a sentença para concluir pela
incompetência da justiça federal. Em diversos precedentes, a Segun- da,Terceira e Quarta Turmas deste Tribunal entenderam pela impossibilidade de desvinculação, de sua destinação originária, dos valores a serem recebidos pelo ente municipal em precatório, a título de
complementação do FUNDEF, sustentando-se que a forma de cum- primento da obrigação (se administrativa ou judicial) não é de molde a
modificar a natureza do crédito, que continua destinado à área de educação, não se tratando, pois, de verba indenizatória [1] .
Logo, se se entender pela destinação específica da verba, ainda que oriunda do pagamento de precatório, é possível concluir, di- ferentemente
do que fez a sentença atacada, que a competência
para o processo e julgamento da ACP é mesmo da Justiça fede-ral,diante da necessidadede prestação de contas perante oTCU. Os
recursos que se pretende manter vinculados à educação são do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do En- sino Fundamental e
de Valorização do Magistério, sucedido pelo atu- al FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa- ção Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação e advie- ram de complementação da União, na forma do art. 6º da Lei nº 9.424/19962, na redação anterior à
revogação pela lei do FUNDEB. Havendo complementação da União, existe legitimidade do MPFe competência de Justiça Federal,
conforme já decidiu o Supre-mo Tribunal Federal. (...)" SL 1113 MC, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a)
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 20/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DI- VULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018)".
A respeito, ainda, eis o que dispõe a Súmula n. 06 do CSMP/MPPI:
"ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. RECURSOS DOFUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO E DEMAIS
VERBASFEDERAIS.ATRIBUIÇÃODOMINISTÉRIOPÚBLICOFEDERAL
(MPF)Em caso de indícios de malversação (desvio) de verbasdo FUNDEB, se houver complementação pela União, e demaisverbas
federais, na seara cível ou criminal, os autos serão envia-dosao MinistérioPúblico Federal."
Ante o exposto, promovo o DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO para atuação no feito em favor do Ministério Público Federal - Procuradoria da
República no Municípiode Picos/PI, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Públi- co, para exercício da
atribuição revisora.
Cientifique-se a representante. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Cumpra-se com urgência.
Picos, 04 de novembro de 2021.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Esperantina Respondendo pela 3ª Promotoria de Picos

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX - PI23057
PORTARIA 06/2022
Inquérito Civil 04/2022
ASSUNTO: Apurar possível ofensa à Lei de Licitações e Contratos pela PREFEITURA DE PIO IX-PI.
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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 que a Prefeitura de PIO IX-PI elaborou o procedimento administrativo de n.º 037/2022, dando origem ao pregão eletrônico de
n.º 014/2022;
CONSIDERANDO que ao analisarmos o objeto à ser licitado do mencionado pregão presencial, percebemos que alguns itens não possuem
maiores descrições, contando com apenas uma característica;
CONSIDERANDO quetal situação gera a total imprecisão do objeto à ser licitado, o que pode ocasionar sobrepreço e ofensa ao Princípio da
Isonomia entre os participantes do certame;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 exige obediência aos ditames dos arts. 14 e 40, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 19 de Abril de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 23058
PORTARIANº43/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídi- ca, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas ne- cessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito ci- vil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a
reparação dos danos causados aomeio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministé- rio Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instau- rado por portaria sucinta;
CONSIDERANDOque chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de abaixo-assinado dos moradores do Povoado Caldeirão,
a existência de um possí- vel abatedouro irregular de aves localizado às margens do Açude Caldeirão.
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária do Município de Piripiri-PI reali- zou vistoria no local e constatou o seguinte: "Considerando os
aspectos sanitários da estrutu- ra do ambiente e os materiais utilizados em condições de fácil higienização, mas no ato da vistoria não havia
produção. Considerando a documentação sem registro de alvarás, a VISA aplicou uma notificação para providenciar os alvarás junto aos órgãos
reguladores no prazo de 30 (trinta) dias conforme a legislação, pois ofertam produtos de interesse da saúde públi- ca. Considerando a localização
do abatedouro sugerimos que a Secretaria do Meio Ambiente deve ser ouvida como também a Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do
Piauí-ADA- PI".
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 41/2022, com o objetivo de obter a resolução da demanda, adotando como diligências
iniciais as seguintes providências:
a) a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do parecer técnico elaborado pela DIVISA MUNICIPAL e de- mais documentos.
c) DESIGNO audiência virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, para o dia 05/04/2022, às 10 horas, a qual terá como pauta o possível
abatedouro irregular de aves localizado às margens do Açude Caldeirão.
c) Sejam notificados o responsável legal pelo empreendimento, Sr.OswaldoMorais Cavalcante,e o
SecretárioMunicipaldeMeioAmbienteeDefesa CivildePiripiri-PI
ci) Dê-se ciência ao Coordenadorda VigilânciaSanitáriaMunicipaldePiripiri-PI.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para aguardo da pauta. Registre-se, Publique-se, e autue-se
Piripiri, 01 de abril de 2022.
NivaldoRibeiro
PromotordeJustiçada3ªPJdePiripiri-PI

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI23059
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 12/2022
SIMP 000815-177/2021
PORTARIA nº 18/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO a demanda entabulada na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000875-177/2021, acerca da necessidade de regularização
estrutural do Cemitério São Benedito, em Valença do Piauí, notadamente quanto à falta de vagas para novas sepulturas, bem como acompanhar
a continuidade da obra do cemitério localizado na PI-120;
CONSIDERANDO no curso da NF vislumbrou-se a necessidade de sua conversão em PA, face as razões constantes no último despacho
ministerial exarado nos autos;
RESOLVE
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CONVERTER a NF SIMP 000815-177/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de ACOMPANHAR POLÍTICA DE
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, DETERMINANDO-SE:
ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
NOMEAÇÃO da assessora da 2º Promotoria de Justiça Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiarpara secretariar este procedimento;
ENCAMINHAMENTO do arquivo editável em formato word ao CAODEC e ao CAOMA para conhecimento;
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);
FIXAÇÃO do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão do presente procedimento, devendo o secretário do feito manter controle estrito
sobre o prazo de sua conclusão;
CUMPRIMENTO das diligências constantes no último despacho ministerial;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI23061
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 5668/2016
SIMP: 000120-214/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI, EXERCÍCIO DE 2007 E 2008.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, autuado como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 5668/2016, no âmbito da Procuradoria-Geral de
Justiça, em decorrência do encaminhamento dos Decretos Legislativos n.º 001/2016 e 002/2016, referentes às prestações de contas da
Prefeitura Municipal de São José do Divino/PI, exercício de 2007 e 2008.
Da análise dos escassos documentos juntados aos autos eletrônicos, depreende-se que, durante o trâmite procedimental do presente feito,
restou constatado que o gestor em referência não mais ocupava o cargo de Prefeito ou qualquer outro que lhe conferisse a prerrogativa de foro
especial perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,pelo que foi determinado a remessa dos autos, tanto físico quanto eletrônico, à
Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, conforme registro em SIMP do despacho datado de novembro de 2016 (ID. 26762603).
Ocorre que o presente feito foi remetido à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, a qual tem atribuições somente em matéria criminal. Por
essa razão, os autos foram remetidos novamente, dessa vez para esta 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, conforme se conclui do ofício
juntado aos autos (ID. 33311706).
Por fim, restou constatado que o presente feito não estava digitalizado, bem como que restaram infrutíferas as buscas no setor de arquivo desta
Promotoria de Justiça pelo procedimento físico correspondente, consoante certificado nos autos (ID. 53176639).
É o relatório.
Passo à fundamentação.
Inicialmente, salutar frisar que toda investigação,seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios,ilações fáticas decorrentes de
exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser
utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquela finalidade. No caso em apreço, conforme se depreende da leitura do histórico do presente procedimento, este não dispõe de elementos de
informação mínimos a dar continuidade à investigação, porquanto não localizado os autos físicos. Além disso, sequer há documentos que
viabilizem uma restauração dos autos. Desta feita, forçoso reconhecer que, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no
presente caso, o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante. Comunique-se o Conselho
Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Publique-se em DOMPPI.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

3.12. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23067
NOTÍCIA DE FATO Nº 000162-426/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a apuração de supostas infrações pe- nais contra a dignidade sexual, conforme deflui da Manifestação
nº 3670/2021, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que o noticiante Marlon Douglas Rodrigues foi, por duas vezes, oficiado para juntar informações preliminares
imprescindíveis para a instauração do procedimento próprio e manteve-se inerte, conforme certidões expedidas pela Secretaria Unificada (ID
34283457 e 53116142).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução Nº. 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público, verbis:
Art.4ºA Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III-fordesprovidadeelementosdeprovaoudeinformaçãomínimosparaoiníciodeumaapuração,eonoticiantenãoatenderàintimação
paracomplementá-la.(Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que esta apresenta-se desprovida de elementos de prova
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ou de informação míni- mos para o início de uma apuração.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
notifique-se o noticiante para que tome ciência desta promoção de arquiva- mento, podendo interpor recurso no prazo de 10 (dez dias);
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Em 11 de março de 2022.
(Assinado digitalmente) LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça da 06ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO Nº 000736-369/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de suposto crime contra o meio ambiente praticado por Antônio de Pádua da Silva
Almeida, conforme deflui do Ofício nº 147/2020-PRM/PHB-GABSLR.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Boletim de Ocorrência nº 0071833/2021-A01, conforme deflui de documentação encaminhada pela autoridade policial (ID
53119038).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Mi- nistério Público, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-cialoujáseencontrarsolucionado;(Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme artigo 4º, § 2º, da
Resolução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público;
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Em 11de março de 2022.
(Assinado digitalmente) LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça da 06ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO Nº 002962-369/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostos crimes pre- vistos na Lei nº 11.343/2006, na Lei nº 10.826/2003, entre outros,
praticados pelas fac- ções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), no Resi- dencial Dunnas, Bairro Dirceu
Arcoverde, Parnaíba-PI
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração da Verificação Preliminar de Informação nº 002/2022, conforme deflui de documentação encaminhada pela autoridade policial (ID
53119135).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Mi- nistério Público, verbis:
Art.4ºA Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-cialoujáseencontrarsolucionado;(Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme artigo 4º, § 2º, da
Resolução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público;
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Em 11 de março de 2022.
(Assinado digitalmente) LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça da 06ª PJ/PHB
Notícia de Fato Criminal SIMP nº 000939-361/2021
Objeto: Averiguar suposta prática da contravenção penal de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41) na cidade de Picos-PI.
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de notícia de fato, instaurada a partir de representação formulada, no protocolo nº 1129/2021, e encaminhada pela Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, que, em síntese, noticia a realização de jogos de azar na cidade de Picos-PI.
Desse modo, segundo as informações apresentadas, estaria acontecendo, de forma regular, a realização de 03 (três) sorteios de prêmios, sem a
devida regularização, intitulados de: Tenta a sorte, Dia de sorte e Colombianos.
Ademais, segundo a representação formulada, os referidos sorteios comercializam bilhetes, no valor de R$ 2,00 (dois reais), para concorrer R$
500,00 (quinhentos reais) diariamente, todavia, o referido prêmio não é entregue a seu ganhador, sendo utilizado pelos respectivos proprietários
dos sorteios para acúmulo de riqueza e destinação a fins ilícitos.
Para mais, destaca-se que o noticiante encaminhou algumas imagens para comprovar os fatos noticiados, como a imagem de um bilhete e a foto
do local de comercialização.
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Por fim, ressalta-se, em razão da inexistência de indícios de autoria de todos os sorteios denunciados, conforme documentação comprobatória
apresentada, uma vez que só consta o suposto nome do responsável pelo Sorteio Dia de Sorte, em Despacho de ID nº 32854477, foi
determinada a expedição de ofício ao Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, requerendo a realização de diligência no local da Sede do
Sorteio Dia de Sorte, para apurar a suposta realização da contravenção penal informada.
Assim, em obediência ao requerimento formulado, o Comandante do 4ºBPM informou que "os policiais foram até o prédio indicado na denúncia,
procurar seu senhorio a fim de colher informações complementares para melhor embasar este relatório, e a conclusão que se chegou após o
trabalho realizado foi que nenhuma prática delituosa fora flagrada no endereço indicado, nem no entorno deste. Ademais, nenhum vizinho relatou
para a guarnição nenhuma movimentação atípica que os chamasse atenção bem como o proprietário do imóvel, que não estava presente, mas
que deixou pessoa responsável no local, disse não ter conhecimento sobre nada que possa remeter a prática de jogos de azar em nenhum dos
seus apartamentos, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos".
É o relatório.
As presentes peças de informação noticiam a suposta existência da contravenção penal tipificada no art. 50 da Lei de Contravenções Penais (Lei
nº 3.688/41), de ação penal pública incondicionada, cuja pena máxima abstratamente prevista no tipo penal não ultrapassa 02 (dois) anos, sendo
considerada infração de menor potencial ofensivo, nos moldes do art. 61 da Lei nº 9.099/95.
Outrossim, tratando-se de delito punido com pena privativa de liberdade máxima inferior a 02 (dois) anos, o mesmo se submete ao rito do Juizado
Especial Criminal, consoante às disposições da Lei nº 9.099/1995, de competência exclusiva desta Promotoria Justiça, nos termos do art. 43, III
da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 determina:
"Art. 43. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais possuem as seguintes atribuições:
(...)
III - 6ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos criminais relativos à execução penal, segurança pública, controle externo da atividade policial e do Juizado
EspecialCriminal;
(...)
d) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a suas atribuições
descritas na alínea "a", e, por distribuição, nos crimes comuns, assegurada a equitatividade em relação às 4ª e 5ª Promotorias de Justiça, exceto
aqueles de atribuições específicas, mediante compensação;"
Da análise dos autos, verificou-se a inexistência de indícios de autoria de todos os sorteios denunciados, constando apenas o suposto nome do
responsável pelo Sorteio Dia de Sorte, sem a sua vinculação a outros elementos de provas, impossibilitando assim, a persecução criminal do
suposto infrator.
Ademais, ressalta-se que, embora manifestado o interesse de colaboração para a apresentação de informações dos locais que estariam sendo
realizados os referidos sorteios, o/a noticiante não se identificou na referida denúncia, impedindo assim, a sua localização para notificação.
Neste sentido, ressalta-se que o simples relato de práticas ilícitas, apresentado de forma anônima, sem a corroboração de outras provas, não
constitui fundamento idôneo para a persecução penal, haja vista a inexistência de individualização da autoria e da materialidade dos supostos
fatos.
Neste diapasão, pontifica o mestre Fernando da Costa Tourinho Filho que "se não houver um mínimo de prova sensata, não poderá nem deverá
o Ministério Público promover a ação penal. O processo é medida grave, severa, e, por isso mesmo, para que seja instaurado, é indispensável
haja, nos autos do inquérito ou nas peças de informação, elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios mais ou
menos razoáveis de que o seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nas peças de informação".
Com efeito, nos termos do art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público a Notícia de Fato será arquivada
quando (grifo nosso):
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Na espécie, conforme narrado acima, não restou provado a conduta ilícita noticiada, haja vista a falta de elementos de prova e de informação
mínima para o início de uma apuração. Desse modo, a medida de arquivamento se impõe.
Destarte, considerando a ausência de identificação do(a) noticiante, faz-se necessária a realização de notificação via edital, através do Diário
Oficial do Ministério Público, haja vista a impossibilidade de notificação pessoal ou por via postal, para ciência da presente decisão de
arquivamento.
ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, vimos pelo
presente:
Determinar o ARQUIVAMENTO do feito, pelos fatos e fundamentos acima elencados, com fundamento no art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Notificar o noticiante (não identificado), através da publicação de edital de notificação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado
do Piauí (DOEMP/PI), para ciência da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação do presente edital, a ser apresentado na Secretaria das Promotorias de Justiça de Picos-PI, através de seu endereço eletrônico:
sedepicos@mppi.mp.br, conforme disposição contida no art. 13, da Resolução nº 174/17 do CNMP;
Oficie-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, instruindo-se com cópia do ofício nº 33/2021/4ºBPM-AJD (ID nº 33218636), para
ciência da presente decisão de arquivamento, que
diz respeito aos fatos narrados no protocolo nº 1129/2021, registrado em 17/03/2021.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação e de notificação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e
registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para recebimento de recurso, proceda-se com o registro de praxe para encerramento do presente
protocolo.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ - PI23068
Notícia de Fato
SIMPnº000344-184/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,etc.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada de ofício, no dia 11 de outubro de 2017, para analisar e identificar supostas irregularidades nas licitações
Pregão Presencial 02/2013 (P.A. 22/2013), Pregão Presencial 02/2014 (P.A. 11/2014), Pregão Presencial 03/2015 (P.A. 15/2015) e Pregão
Presencial 03/2016 (P.A. 05/2016), todos destinados à aquisição de combustíveis e lubrificantes. Juntou-se aos autos cópia integral dos referidos
procedimentos licitatórios para análise.
Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de propositura de ação de improbidade administrativa em face de supostos
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vícios/irregularidades encontrados, uma vez que já se operou a prescrição desta, haja vista que as licitações foram realizadas nos anos de 2013
a 2016 e segundo a redação do artigo 23, I, da LIA em vigor à época dos fatos, antes das alterações trazidas pela lei 14.230/2021, o prazo
prescricional era de até 05 (cinco) anos após o término do exercício do mandato do gestor que se encerrou ano de 2016.
Também resta impossibilitado o ataque aos contratos por meio de Ação Civil Pública em razão deles serem temporários e já terem expirado seu
prazo de vigência, o que caracteriza perda de objeto para a referida ação.
Por fim, não se vislumbrou a existência de dano ao erário, haja vista que os combustíveis e lubrificantes comprados pela municipalidade foram
devidamente fornecidos, inexistindo nos autos provas de descumprimento contratual ou superfaturamento, o que anula qualquer possibilidade de
propositura de ação de ressarcimento, conforme vedação contida no art. 10, §1º da LIA, in verbis:
Art. 10, § 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá
imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de
2021)
Ademais, outras diligências restaram prejudicadas em razão do lapso temporal transcorrido da data do fato até hoje, não havendo mais
diligências a serem realizadas.
Ex positis, a presente Notícia de Fato deve ser arquivada nos moldes do art. 4º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, ao tempo em que termino as seguintes providências:
PUBLIQUE-SEa presente Decisão no DOEMP/PI.
CIENTIFIQUE-SE o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
Como o procedimento foi instaurado de ofício, faz-se desnecessária intimação das partes e aguardo do transcurso do prazo recursal.
Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM os autos. Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP N° 000155-184/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça, para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação
do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Juazeiro do Piauí/PI.
Foi expedida a Recomendação Ministerial Nº. 04/2020 ao Município de Juazeiro do Piauí (PI) para recomendar o cumprimento das seguintes
disposições:
a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico local,
visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI, bem
assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Juazeiro do Piauí-PI;
que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus do município de Juazeiro do Piauí-PI contenha, como elementos mínimos a
realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de
modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes comunitários
de saúde e agente de combate a endemias);
que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor
facial,
máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos;
que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando
se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria
Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de
pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a
endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados pela
Secretaria de Estado da Saúde;
que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de combate a
endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de
Saúde.
34386700).
Em resposta, o Ente Municipal encaminhou o referido Plano, (ID:
É, em síntese, o relatório.
O cerne da demanda vincula-se a acompanhar as ações de prevenção e
enfrentamento ao avanço do Coronavírus (COVID-19) no Município de Juazeiro do Piauí (PI), bem como as políticas públicas a serem
executadas para mitigar os impactos da doença.
Dessa maneira, verifica-se que o Ente Municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente a Recomendação e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19.
Neste sentido, a atuação Ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas na recomendação e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelo Município em questão, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente
procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad eternum.
Desta forma, caso sobrevenham óbices no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias.
Ademais, quanto a atuação ministerial, porventura surjam demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Ex positis, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, realizando-se os
procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme artigo 12, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no artigo 13, § 2º, da Resolução Nº 174/2017.
Castelo do Piauí-PI, Datado Eletronicamente.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça Referências:
Notícia de Fato
Simp: 000073-184/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada no dia 19 de abril de 2022 em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do
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Cartório Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Castelo do Piauí/PI.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório, conforme ID: 53382012.
Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou jáseencontrarsolucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá- la.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí - PI, datado e assinado eletronicamente.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
Referências:
Notícia de Fato
Simp: 000074-184/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada no dia 19 de abril de 2022 em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do
Cartório Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Castelo do Piauí/PI.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório, conforme ID: 53382029.
Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou jáseencontrarsolucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá- la.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí - PI, datado e assinado eletronicamente.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE - PI23069
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 011/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da 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;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO 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);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Corrente/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 011/2022, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no
Município de Corrente/PI, e para tanto DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro no SIMP/MPPI da presente, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC/MPPI) e ao Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP/MPPI), para conhecimento, conforme determina o Art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.]
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil de Corrente/PI para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de
Justiça os assentamentos de óbitos constantes na planilha anexa.
7. Determino ao Secretário do feito que DILIGENCIE nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
a) se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe), devendo a diligência ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
b) colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
c) colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado.
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8. Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Corrente para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de Justiça os
documentos constantes nos assentos funcionais dos servidores públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de
conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior) constantes na planilha anexa.
9. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 013/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da 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;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO 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);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Sebastião Barros/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 013/2022, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no
Município de Sebastião Barros/PI, e para tanto DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro no SIMP/MPPI da presente, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC/MPPI) e ao Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP/MPPI), para conhecimento, conforme determina o Art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.]
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Determino ao Secretário do feito que DILIGENCIE nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
a) se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe), devendo a diligência ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
b) colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
c) colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado.
7. Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Sebastião Barros para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de
Justiça os documentos constantes nos assentos funcionais dos servidores públicos que indiquem sua formação educacional
(diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior) constantes na planilha anexa.
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 012/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da 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;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO 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);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Cristalândia do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 012/2022, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no
Município de Cristalândia do Piauí/PI, e para tanto DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro no SIMP/MPPI da presente, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC/MPPI) e ao Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP/MPPI), para conhecimento, conforme determina o Art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.]
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Determino ao Secretário do feito que DILIGENCIE nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
a) se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe), devendo a diligência ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
b) colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
c) colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado.
7. Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Cristalândia do Piauí para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de
Justiça os documentos constantes nos assentos funcionais dos servidores públicos que indiquem sua formação educacional
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(diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior) constantes na planilha anexa.
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 12 de abril de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

3.15. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23070
PORTARIA Nº. 012/2022
SIMP 000168-426/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n. 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato SIMP 000168-426/2021, que tem por objeto "SUPOSTA SITUAÇÃO DE FALTA DE
CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE NA RUA EM QUE RESIDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA RAIMUNDO PEREIRA ALVES", qual seja Rua
Nobreza, Porto do Centro, Teresina - Piauí;
CONSIDERANDO que conforme art. 3º, inciso I, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ACESSIBILIDADE é: "possibilidade e
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida";
CONSIDERANDO que o art. 4º da mesma leidispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação";
CONSIDERANDO que oart. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes àvida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico";
CONSIDERANDO que, conforme o art. 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o art. 60 da supracitada lei aduz que orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e
em normas técnicas, os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de
preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;
CONSIDERANDO que a Lei n. 10.098/2000, no art. 3º, determina que o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de
serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida - art. 4º da Lei n. 10.098/2000;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e arts. 141 e 143, III, da Constituição do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 79, § 3°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público tomará as medidas
necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Livro I, Título III, da mencionada
legislação);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público adotar as medidas destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais
homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, em conformidade com os arts. 3º, 5º e 6º da Lei n. 7.853/1989;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato SIMP 000168-426/2021 trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento
Preparatório, conforme art. 2°, § 4°, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
RESOLVE:
1. CONVERTER a Notícia de Fato SIMP 000168-426/2021 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo por objeto "SUPOSTA SITUAÇÃO DE
FALTA DE CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE NA RUA NOBREZA, PORTO DO CENTRO, TERESINA - PIAUÍ, EM QUE RESIDE PESSOA
COM DEFICIÊNCIA.
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. autuação do feito, mantendo-se a numeração, com o devido registro no SIMP, inclusive quanto ao objeto;
2.2. publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
2.3. encaminhamento de cópia desta portaria ao CAODEC e ao CSMP, para conhecimento.
Designo como secretários do Procedimento Preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 19 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.16. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23071
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021
SIMP 000025-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 09/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando avaliar a composição
do quadro de docentes da rede municipal de ensino de Teresina/PI;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
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realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 16/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial do MPPI; c) Expedir ofício à SEMEC,
requisitando novas informações acerca da elaboração de estudos de concurso público para provimento de cargos de professor na Rede
Municipal de Educação.
Teresina, 11 de abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2021
SIMP 000024-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 07/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando acompanhar e
fiscalizar as políticas públicas de educação infantil no município de Nazária/PI;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 11/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Teresina, 04 de abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021 - PORTARIA Nº 05/2021
SIMP 000018-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 03/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando acompanhar e
fiscalizar o Plano de Retorno às Atividades Escolares Presenciais na Rede Municipal de Ensino de Teresina/PI;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 09/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Teresina, 04 de abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ

3.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23072
Notícia de fato nº 106/2021
SIMP: 001066-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como notícia de fato nº 106/2021, instaurada com a finalidade de apurar suposta
prática de nepotismo envolvendo o vereador Jobevan Abreu e sua cunhada Maria Rodrigues Lima (esposa de José Abreu), ocupante de cargo
comissionado de professora substituta junto ao município de Morro do Chapéu do Piauí.
O presente procedimento originou-se a partir da manifestação nº 3557/2021, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
relatando a situação acima descrita (ID nº 34162544).
Após a devida instauração do ato, por meio do ofício nº 166/2022, o Ministério Público solicitou ao município de Morro do Chapéu do Piauí
esclarecimentos sobre a manifestação nº 3557/2021, bem como cópias dos contracheques dos últimos três meses de Maria Rodrigues Lima, o
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cargo por ela ocupado e a sua natureza e qualificação. Ainda, que fosse esclarecido se Jobevan Abreu exerce alguma função/cargo ligado ao
poder executivo municipal (ID nº 34607063).
Sucessivamente, expediu-se o ofício nº 167/2022 à Câmara Municipal de Morro do Chapéu do Piauí, solicitando que fosse informado se Jobevan
Abreu é vereador no município de Morro do Chapéu do Piauí e se exerce alguma função/cargo ligado ao poder executivo do município (ID nº
34607071).
Em resposta, o município de Morro do Chapéu do Piauí esclareceu que Maria Rodrigues Lima ocupa o cargo de professora substituta classe A,
lotada junto à Escola Municipal José Nogueira Aguiar. Encaminhou cópia dos contratos temporários de Maria Rodrigues, bem como cópia de
certificados e diplomas em nome desta.
Por fim, informou que Jobevan Abreu é professor efetivo, lotado junto a Secretaria de Educação, sem quaisquer poder de ingerência.
A Câmara Municipal relatou que Jobevan Abreu é vereador, eleito nas eleições municipais de 2020, exercendo função interina de primeirosecretário na Câmara Municipal e professor efetivo junto a municipalidade (ID nº 34731180).
É o breve relatório.
Inicialmente, importante sublinhar que os princípios constitucionais administrativos são postulados fundamentais, pois inspiram todo o modo de
agir da Administração Pública. Desta forma, só poderá considerar válida a conduta que estiver compatível com os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Relativo à investidura em cargo ou emprego público, o dispositivo constitucional assim preconiza:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.
Isto posto, eis a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a sua Súmula Vinculante nº 13, mais especificamente quanto à
necessidade de se demonstrar potencial de interferência em seleção de candidato a cargo de direção, chefia ou assessoramento para
configuração de nepotismo:
"Ao editar a Súmula Vinculante 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na
Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente
a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de
parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de
direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante 13 com o
art. 37, caput, da CF/1988 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor
público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou
assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de
seleção." (Rcl 19.529 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 15-3-2016, DJE 72 de 18-4-2016.)
Ainda, dispõe a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em seu artigo 11, inciso XI, que:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (grifos nossos).
Da análise dos autos, verifica-se que a contratação de Maria Rodrigues Lima se deu em razão de sua qualificação técnica especializada diante
da formação em Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Teologia, conforme certificados de ID 53281901.
Ademais, a referida servidora não possui subordinação direta com relação ao parentesco por afinidade com a autoridade nomeante, ou, ainda
que, com a autoridade com ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, o que ocasionaria situação de nepotismo.
Não se visualiza, ainda, a ocorrência de ato de improbidade, especialmente quanto a ausência de comprovação do elemento subjetivo, ou seja, a
existência de dolo, mesmo que o dolo genérico, capaz de provar que a nomeação da servidora (Maria) tenha sido contratada para atender
interesses pessoais da autoridade nomeante ou com autoridade com ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.
Esse fato demonstra inexistir influência para a contratação de Maria Rodrigues Lima, ante a qualificação técnica para o exercício do cargo, aliado
a ausência de vinculação direta entre o contratante e o contratada.
Conforme se extrai do presente procedimento, Maria Rodrigues Lima há bastante tempo exerce o cargo de professora substituta e vem
sempre sendo reconduzida para sua função apesar da cíclica mudança na gestão municipal, o que denota sua competência e
capacidade técnica para o exercício do cargo por ela ocupado.
Sabe-se que as representações que demandam atuação do Ministério Público devem conter requisitos de admissibilidade, não sendo admissível
representações que se limitam a noticiar fatos genéricos, não trazendo elementos mínimos que permitam o início de uma investigação.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso III, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Encaminho os presentes autos a assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para o cumprimento das seguintes diligências:
a) Cientificação do noticiante, via Ouvidoria, em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução 174/2017 do CNMP e;
b) Encaminhar cópia desta decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
SIMP: 000560-426/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de denúncia registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, sob o nº 815/2022, conforme documentos de ID nº
53267022 e 53325182, a qual relata que:
"A senhora Maria das Graças compareceu na Ouvidoria Itinerante na data de 30.03.2022 e solicitou que fosse registrado uma denúncia contra
Prefeitura de Esperantina.
A reclamante relata que é servidora da Prefeitura de Esperantina.
A reclamante relata que ficou alguns meses entre os anos de 2004 a 2006 sem receber salário da Prefeitura de Esperantina.
A reclamante relata que vários servidores estão na mesma situação que a reclamante.
A reclamante relata que os atrasos aconteceram entre as gestões dos prefeitos JOSÉ IVALDO E FELIPE SANTOLIA.
A reclamante os servidores procuram a Prefeitura de Esperantina para reaver os salários atrasados, mas a Prefeitura informa que não tem verba
para pagar.
Nesse sentido, a reclamante procurou a Ouvidoria Itinerante para registrar essa denúncia e pedir a Intervenção do Ministério Público no caso. "
Eis o relatório.
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Em análise dos autos verifica-se que o relatado pela noticiante representa ameaça a direito individual disponível.
O artigo 127, caput, da Constituição Federal descreve que:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(grifos nossos)
Como sabido, segundo a interpretação mais adequada dos arts. 127, 129, incisos II e IX da CF/88, a legitimidade do Ministério Público para
promover ação civil pública na defesa dos interesses individuais homogêneos só se configura quando tais interesses alcançam, pelo conjunto,
significação social relevante.
Portanto, na defesa de direitos individuais, ainda que homogêneos, tem o Ministério Público legitimidade ativa, quando se tratar de direitos de tal
relevância que integrem o patrimônio social. Assim, esses direitos serão, na verdade, também indisponíveis.
Pelo exposto, verifica-se que as informações analisadas no presente SIMP são apenas irresignações da requerente quanto a suposto não
pagamento de verbas salariais referentes aos anos de 2004 a 2006, não evidenciando quaisquer lesões aos interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.
Neste sentir não se verifica qualquer configuração de infringência a direito social ou individual indisponível, tampouco repercussão social, mas tão
somente possível lesão a direito individual privado de natureza econômica.
Ademais, a requerente poderá solucionar o conflito por meio das vias adequadas.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial por não se tratar de causa que justifique a intervenção ministerial.
Encaminho os autos à secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para a cientificação da requerente, com cópia do presente ato, indicando a
possibilidade de recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do
CNMP.
Determino, ainda, a remessa da presente decisão ao setor competente para a devida Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para
publicação.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000339-426/2022
Tipo: Atendimento ao Público
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de peças de informação oriundas de Manifestação n° 547/2022 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, em razão de suposto
desrespeito ao direito constitucional de liberdade de locomoção e direito a educação em face dos alunos da Escola Petrônio Portela, localizada
em Esperantina/PI, em razão da exigência de comprovante de vacinação para acesso à instituição de ensino, ID. 53111211.
É o relatório. Fundamento.
Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço foi denunciado via canal "Disque 100" e trata como violação de direitos humanos a
restrição a exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares impostas àqueles que se negam, sem justificativa médica ou
científica, a tomar o imunizante contra COVID-19.
Cumpre informar, todavia, que, conforme recente julgado do STF, o canal de denúncias "Disque 100" é um serviço de disseminação de
informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. Entretanto, sua utilização
relacionada à restrição de direitos impostos como meio indireto de compelir a população a tomar vacina contra COVID-19 EXTRAPOLA
suas finalidades institucionais.
Ressalte-se que a Suprema Corte se manifestou pela constitucionalidade da implementação de medidas indiretas relacionadas à restrição ao
exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares como meio de compelir a população a optar pela vacinação, conforme
julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP.
Segue entendimento sedimentado pelo ministro relator Ricardo Lewandowski, bem como decisão do Plenário do STF referendando o
entendimento do relator:
"Determino, ainda, ao Governo Federal que se abstenha de utilizar o canal de denúncias "Disque 100" fora de suas finalidades
institucionais, deixando de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas às restrições de direitos consideradas
legítimas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP"
(ADPF 0106547-77.2020.1.00.0000, Relator: Ministro Ricardo Lewanwski; Decisão Monocrática divulgada DJE n° 30, em 15/02/2022)
"O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar pleiteada para determinar ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos que façam constar, tão logo intimados desta decisão, das Nota Técnicas 2/2022- SECOVID/GAB/SECOVID/MS
e 1/2022/COLIB/CGEDH/SNPG/MMFDH, a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 3°, III, d, da Lei 13.979/2020, no
sentido de que (i) "a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo,
ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes", esclarecendo, ainda, que (ii) "tais medidas, com as
limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as
respectivas esferas de competência", dando ampla publicidade à retificação ora imposta, referendando, ainda, a determinação ao
Governo Federal para que se abstenha de utilizar o canal de denúncias "Disque 100" fora de suas finalidades institucionais, deixando
de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas às restrições de direitos consideradas legítimas por esta
Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP, nos termos do voto do Relator."
(ADPF 0106547-77.2020.1.00.0000, Relator: Ministro Ricardo Lewanwski)
Portanto, infere-se que o meio utilizado pelo Noticiante para apresentação da denúncia em tela, qual seja o canal "Disque 100", não é o
adequado.
Por outro lado, cumpre salientar que, em que pese a imunização de crianças ser medida que se impõe como forma de promover o direito à vida e
à saúde, sendo, pois, papel fundamental dos pais e responsáveis efetivar os referidos direitos fundamentais em favor de seus filhos, o direito à
educação não pode ser cerceado aos infantes em razão da omissão parental.
Neste diapasão, cabe à escola adotar outras medidas diversas da proibição de acesso à instituição de ensino por parte dos menores, tal como
acionar o Conselho Tutelar para tomada de medidas cabíveis em face dos pais negligentes.
Assim, caso a instituição de ensino esteja impedindo o acesso de alunos exclusivamente pela não apresentação de passaporte de vacinação
contra COVID-19, ao Noticiante fica facultado a utilização de outros meios adequados para efetivação de sua denúncia, dentre os quais, segue os
meios de encaminhamentos de expedientes à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina:
- Preenchimento de formulário da Ouvidoria MPPI: http://aplicativos3.mppi.mp.br/ouvidoria/publico/formularioOuvidoria.xhtml;
- Encaminhamento de denúncia para o e-mail institucional: segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br; ou
- Encaminhamento de denúncia via aplicativo de mensagens de celular: (86) 98158-3115.
Isso posto, considerando que o canal "Disque 100" não é o meio adequado para encaminhamento de denúncias contra restrição a exercício de
certas atividades ou a frequência de determinados lugares impostas àqueles que se negam, sem justificativa médica ou científica, a tomar o
imunizante contra COVID-19, por não violar direitos humanos, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º,
§ 4º, da Resolução n° 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão dos presentes autos terem sido cadastrados com base em denúncia com opção de sigilo dos dados do
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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.
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

3.18. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI 23073
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N° 004/2022 DE INQUÉRITO CIVIL Nº SIMP 000127-154/2021
Portarianº004/2022.Objeto:InstauraçãodeInquérito n° 000127-154/2021, decorrente de Notícia de Fato encaminhada ao WhAtsapp
institucional deste Núcleo de Promotorias, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na nomeação de servidores municipais na cidade
de Altos-PI.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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;
CONSIDERANDOque a Notícia de Fato n º SIMP000127-154/2021foi instaurada a partir de encaminhamento enviado ao WhAtsapp institucional
deste Núcleo de Promotorias, com a finalidade de apurar irregularidades decorrente da relação de pessoas nomeadas para auxiliares de fiscais
sanitários que não fazem parte do quadro de servidores do Município de Altos-PI;
CONSIDERANDOque em busca integrada ao Portal da Transparência do Município de Altos-PI esta Promotoria de Justiça identificou Francisco
Nestor de Lima como auxiliar de fiscal sanitário nomeado pelo Município;
CONSIDERANDO que em consulta mediante o apoio do CACOP foi possível visualizar que Francisco Nestor de Lima (CPF: 228.027.703-49) não
faz mais parte do quadro de servidores do Município de Altos/PI desde novembro de 2020, consoante a pesquisa ao Portal do Conveniado >
Extrato Sagres Folha > Consulta por CPF;
CONSIDERANDOque não houve resposta do município quanto a relação dos
cargos efetivos do ente, com informação acerca das leis que os criaram, bem como, a falta de informações acerca da nomeação e das
atribuições desenvolvidas por Francisco Nestor de Lima;
CONSIDERANDOque a Notícia de Fato dispõe de arcabouço documental suficientemente embasado para ensejar investigação ministerial;
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);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurada 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);
CONSIDERANDOque, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da presente Notícia de Fato, instaurado para averiguar a existência de possíveis
irregularidades na nomeação de servidores municipais na cidade de Altos-PI;
CONSIDERANDO, ainda, o volume processual cível dos municípios de atuação desta representante legal: Beneditinos, Novo Santo Antônio e
Alto Longá, Pau D'arco e Altos, e a extensa pauta de audiências cíveis, bem como o número significativo de Procedimentos Preparatórios,
Inquéritos Civis e Notícias de Fato instaurados que demandam tempo e recursos humanos capacitados e ocasionam a impossibilidade do
prosseguimento regular dos feitos;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º, do art. 8º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública.
RESOLVE
InstaurarInquéritoCivil,visando dar continuidade à apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde
logo:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram seu início e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça de forma
digital, conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se a presente Portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Altos-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º, § 4º, VI, da
Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Realize Despacho assegurando o contraditório e ampla defesa do
investigado.
A realização das seguintes diligências:
Requisita-se da Prefeitura do Município de Altos-PI para que informe, no prazo de 15 (quinze dias úteis) se tem interesse na propositura e
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta, face as irregularidades acima mencionadas.
Requisita-se que a Prefeitura cientifique Francisco Nestor de Lima (CPF:228.027.703-49), também no prazo de 15 (quinze dias úteis)
para que este tome conhecimentodainstauraçãodopresenteInquéritoCivil,bemcomoinformeaesteórgãooendereçoatualizadodo mesmo.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações. Expedientes necessários.
À Secretaria para devido cumprimento.
Altos-PI, 21 de fevereiro de 2022.
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3.19. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23075
PORTARIA N° 12/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL
CONSIDERANDO:
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, 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 001431-435/2021, instaurado a partir de representação da Senhora ANTÔNIA LINA MUNIZ, informa que pessoa
conhecida por ANTÔNIO SOBRINHO, residente na Localidade Corredores, Zona Rural de Campo Maior, cria porcos às margens da Barragem
Corredores e que a lama e dejetos decorrentes da criação escorrem para a referida barragem;
que, solicitadas informações à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, nada foi informado ao MP;
que, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações;
Que, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, tendo o Ministério Público legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente;
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 CAOMA, 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;
com cópia do termo de declaração e das imagens apresentadas pela noticiante, requisite-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos informações sobre a regularidade da criação de porcos às margens de barragem estadual, bem como sobre eventual licença ambiental
relativa ao caso;
com cópia do termo de declaração e das imagens apresentadas pela noticiante, solicite-se ainda à Vigilância Sanitária Municipal de Campo Maior
e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Maior inspeção no local de criação de porcos informado, com posterior elaboração de
laudo, a fim de se aferir sua legalidade, bem como a identificação completa da pessoa de ANTONIO SOBRINHO, potencial poluidor, conforme
noticiado;
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
1/1
DECISÃO
SIMP 000120-063/2019
Trata-se de procedimento de investigação criminal instaurado para apurar a notícia de que o então Vereador Presidente da Câmara Municipal de
Campo Maior/PI, Sr. FERNANDO ANDRADE SOUSA, teria feito publicar no Diário Municipal de Campo Maior/PI a Lei Complementar nº
001/2017 em 21 de maio de 2018, norma que já havia sido publicada anteriormente no Diário Oficial dos Municípios em 27 de janeiro de 2017,
conduta que, prima facie, ajusta-se ao descrito no art. 299 (falsidade ideológica) e art. 347 (fraude processual), ambos do Código Penal.
O texto da Lei Complementar nº 001/2017 publicado no Diário Municipal de Campo Maior/PI possui alterações pontuais em seu art. 6º, as quais
favorecem o investigado nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0800487-51.2018.8.18.0026.
Decisão de declínio de atribuição em favor da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior sob o fundamento de incompetência da PGJ para
prosseguir com o feito após o encerramento do mandato de vereador municipal do investigado (doc. 33190145).
Procedimento instaurado em 27/07/2021.
Foi solicitado à Secretaria Municipal de Governo, responsável pelas publicações do Diário Municipal de Campo Maior, que informasse a
identidade da autoridade solicitante da publicação. Entretanto, o órgão municipal realizou a pesquisa em instrumento de publicação diverso do
solicitado, havendo buscado as informações no Diário Oficial dos Municípios (ID 33837439).
Termo de oitiva da testemunha CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Governo de Campo
Maior à época dos fatos, visto no ID 34043068.
Termo de interrogatório do investigado visto no ID 34054047. Prazo de investigação prorrogado em 04/11/2021.
Foi solicitado à Câmara Municipal de Campo Maior cópia de eventual processo legislativo de alteração da Lei Complementar Municipal nº
001/2017, mas sem resposta até a presente data.
Vieram os autos, tendo em vista o transcurso do prazo. Procedimento com prazo de tramitação expirado.
Éum sucinto relatório.
Apregoa o Código Penal Brasileiro:
Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco
contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir
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a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Não obstante, para prosseguimento do feito indispensável a presença nos autos de elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas.
Eugênio Pacceli de Oliveira, em seu livro Curso de Processo Penal, Editora Del Rey, 6ª Edição, Belo Horizonte, 2006, pág. 42/43, afirma:
"Encerradas as investigações, (...), os autos de inquérito deverão ser encaminhados ao Ministério Público, que poderá adotar as seguintes
providências: a) oferecimento, desde logo, da denúncia; b) devolução à autoridade policial, para a realização de novas diligências,
indispensáveis, a seu juízo, ao ajuizamento da ação penal; c) requerimento de arquivamento do inquérito, seja por entender inexistente o crime
(atipicidade, ou pela ausência de quaisquer dos demais elementos que constituem a habitual conceituação analítica do crime - ilicitude e
culpabilidade), seja por acreditar insuficiente o material probatório disponível (ou ao alcance de novas diligências), no que se refere à
comprovação da autoria e da materialidade.
Énecessário ressaltar que o Direito Processual Penal pátrio condicionou o implemento de certos elementos para a propositura da Ação Penal.
Nesse sentido, ensina FERNANDO DA COSTA TOURINHO, in verbis:
"Para que seja possível o exercício do direito da ação penal, é indispensável haja nos autos do inquérito, nas peças de informação ou na
representação, elementos sérios idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a
pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção \'.
Também tem posicionamento JÚLIO FABRINI MIRABETE, in verbis:
"Em qualquer hipótese, porém, é necessário que a denúncia venha arrimada em elementos que comprovem a materialidade do crime e em
indícios de sua autoria, sob pena de ficar reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal. É sempre necessária a presença, mesmo no
procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais, do fumus boni iuris, indispensável à propositura de uma ação penal. Não afasta a
lei, aliás, a necessidade de estarem presentes as condições da ação penal; possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir etc".
Além do que, o art. 13 da Resolução nº 181/2017, do CNMP é expresso ao prever que o procedimento investigatório criminal deverá ser
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas prorrogações por decisão fundamentada.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária aviltaria o princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, por falta de justa
causa.
Há nos autos elementos que apontam a republicação no Diário Municipal de Campo Maior/PI da Lei Complementar nº 001/2017 em 21 de maio
de 2018 com alterações pontuais, norma que já havia sido publicada anteriormente no Diário Oficial dos Municípios em 27 de janeiro de 2017.
Não há, entretanto, elementos de informação que apontem ter o investigado FERNANDO ANDRADE SOUSA atuado para fazer inserir a
alteração e ter solicitado ou ordenado a republicação da norma no Diário Municipal de Campo Maior/PI.Não se logrou aferir, durante o
considerável lapso temporal de investigação transcorrido, elementos palpáveis que denotem ter havido a prática das condutas tipificadas nos
artigos 299 e 347 do Código Penal Brasileiro.
A jurisprudência do STF tem assim se manifestado:
"PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIO POLICIAL OU MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE.
A mera instauração de um Inquérito pode trazer algum tipo de constrangimento às pessoas com foro por prerrogativa de função. Por outro lado,
os órgãos de persecução criminal devem ter a possibilidade de realizar as investigações quando verificado um mínimo de elementos indiciários,
como é o caso das informações obtidas por meio de acordos de colaboração premiada. Ponderados esses dois interesses, somente se deve
afastar de antemão um notícia-crime quando complemente desprovida de plausibilidade.
No entanto, isso não significa que os agentes públicos devam suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo
que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão. 3. No caso dos autos, encerrado o prazo para conclusão das
investigações, e suas sucessivas prorrogações, o Ministério Público, ciente de que deveria apresentar manifestação conclusiva, limitou-se a
requerer a remessa dos autos ao Juízo que considera competente. Isso significa dizer que entende não haver nos autos elementos suficientes ao
oferecimento da denúncia, sendo o caso, portanto, de arquivamento do inquérito.
O art. 28 do Código de Processo Penal se limita a impedir que, pedido o arquivamento pelo Ministério Público e confirmado este entendimento no
âmbito do próprio Ministério Público, possa o juiz se negar a deferi-lo. No entanto, não obriga o Juiz a só proceder ao arquivamento quando este
for expressamente requerido pelo Ministério Público, seja porque cabe ao juiz o controle de legalidade do procedimento de investigação; seja
porque o Judiciário, no exercício de suas funções típicas, não se submete à autoridade de quem esteja sob sua jurisdição.
Inquérito arquivado sem prejuízo de que possa ser reaberto no juízo próprio, no caso de surgimento de novas provas." (INQ 4.442, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe nº 12.06.2018)
Diante do exposto, tendo em vista a insuficiência dos elementos de prova quanto à autoria delitiva, o Ministério Público entende por ARQUIVAR o
presente procedimento de investigação criminal, dada a ausência de justa causa para a promoção da ação penal pública, submetendo referida
decisão ao controle necessário a qualquer ato estatal, na forma do art. 28 do CPP.
Publique-se em DOEMP.
Após, sejam os autos remetidos ao E. CSMP, conforme Recomendação CGMP nº 001/2017, para controle finalístico. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.20. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23076
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 29ª PJ Nº 002/2022
OBJETO: ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIR TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO GRAVE, PLUMMER E DEMAIS
SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por seu representante legal
signatário, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso II, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93, e ainda,
CONSIDERANDO que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático de direito, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", nos termos do artigo 127, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, consoante dispõe o artigo 129, II, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito à vida como direito fundamental sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 5º prevê a assistência às pessoas por intermédio
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, bem
como em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", garantindo
mediante políticas sócias e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal para promoção,
proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas
pela própria Constituição Federal e traduz bem jurídico cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí tem o dever de adotar medidas, frente à vulnerabilidade da saúde, visando
sempre proteger a população piauiense e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDOa obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde, com a devida adequação das estruturas físicas e de pessoal;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 54/2021, que possui como objeto apurar possíveis
irregularidades quanto a cobrança indevida de consulta médica por clínica conveniada ao SUS;
CONSIDERANDO o recebimento do Ofício Nº 665/2022 - GAB-PRES-FMS, oriundo da Fundação Municipal de Saúde, o qual informa que
a empresa prestadora apresentou proposta de complementação ao SUS, requerendo uma complementação relativa à tabela SUS na
ordem de 70%; que foi realizada reunião entre os representantes da Fundação Municipal de Saúde e a clínica conveniada para discutir a
continuidade dos serviços contratados; que a empresa reiterou a impossibilidade da continuidade da prestação desse serviço, em
razão da defasagem da tabela SUS; e que foi deflagrado processo para análise da contratação direta dos serviços de medicina nuclear.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir Recomendação Administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 29ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa da saúde pública, através do
representante legal subscritor,
RESOLVE:
Expedir a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA - FMS para que adote providências urgentes quanto a disponibilização de serviços de medicina nuclear pela Rede Municipal de Saúde, com
apresentação da comprovação da contratação dos serviços, para garantir diagnóstico e tratamento de Hipertireoidismo, Plummer e
demais serviços de medicina nuclear.
Desde já, adverte que a não observância desta recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, devendo ser encaminhada à
29ª Promotoria de Justiça da Capital, informações pormenorizadas quanto à adoção das medidas administrativas para o pleno atendimento da
presente recomendação ao final do prazo de 15 (quinze) dias.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como se remetam
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Teresina, 20 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.21. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23078
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 07/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso I, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de
conduta celebrado;
CONSIDERANDO o artigo 1º da Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual ensina que o compromisso de
ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja
defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências
legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração;
CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de
descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que
esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso (art. 4º, Resolução nº 179/2017, CNMP);
CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio das 24ª e 32ª
Promotorias de Justiça de Teresina e a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA, tendo em vista a realização do show "TBT WS
Teresina", marcado para o dia 23/04/2022;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo, na forma do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas consumeristas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre
o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio das 24ª e 32ª Promotorias de Justiça de Teresina e a Kalor Produções Propaganda e Marketing
LTDA, tendo em vista a realização do show "TBT WS Teresina", marcado para o dia 23/04/2022. Determinando as seguintes diligências iniciais:
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a) Cientificação do compromissário sobre a instauração do Processo Administrativo;
Nomeia-se o Sr. Breno Mayr Santos Resplandes para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 20 de abril de 2022.
Gladys Gomes Martins de Sousa
Promotora de Justiça respondendo pela 32ª PJ de Teresina
PORTARIA Nº 06/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso I, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de
conduta celebrado;
CONSIDERANDO o artigo 1º da Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual ensina que o compromisso de
ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja
defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências
legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração;
CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de
descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que
esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso (art. 4º, Resolução nº 179/2017, CNMP);
CONSIDERANDO o ACORDO celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí, a House of Party Produções e Eventos Musicais LTDA,
Victor Ricardo Ribeiro Sampaio, Marcus Vinicius Ferreira Castro Rego e Pedro Nogueira Pereira Neto, homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Teresina-PI, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0806690-75.2018.8.18.0140;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo, na forma do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do acordo celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí, a
House of Party Produções e Eventos Musicais LTDA, Victor Ricardo Ribeiro Sampaio, Marcus Vinicius Ferreira Castro Rego e Pedro Nogueira
Pereira Neto, homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Teresina-PI, nos autos da ação de execução de título executivo
extrajudicial nº 0806690-75.2018.8.18.0140. Determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Cientificação dos compromissários sobre a instauração do Processo Administrativo;
Nomeia-se o Sr. Breno Mayr Santos Resplandes para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 20 de abril de 2022.
Gladys Gomes Martins de Sousa
P

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

4.1. JURCON23050
EDITAL JURCON Nº 04/2022
A PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON - JURCON, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, I do
Regimento Interno da JURCON, vem a público informar sobre a realização da 4ª SESSÃO DE JULGAMENTO ANO 2022 da Junta Recursal do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - JURCON.
As partes ou seus advogados devidamente habilitados deverão comunicar a Secretaria da Junta Recursal, através doemailinstitucionaldaJuntaRecursal jurcon@mppi.mp.br,comantecedênciamínimade48(quarentaeoito) horas, o interesse em se fazer
presente em sessão para fins de sustentaçãooral, cuja sessão será realizada por meio do programa "Microsoft Teams".
Pauta Nº 04 - Ano de 2022
SERÃO JULGADOS PELA JUNTA RECURSAL DO PROCON, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, ATRAVÉS DA FERRAMENTA
MICROSOFT TEAMS, NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE ABRIL DE 2022 SEXTA-FEIRA, ÀS 08:30 h, O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)
ADMINISTRATIVO(S):
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
01. Processo Administrativo Nº (000121-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
02. Processo Administrativo Nº (000325-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s):LATAM AIRLINES GROUP S/A / LATAM AIRLINES
Representante Jurídico: VINÍCIUS SOARES RIBEIRO (OAB/SP nº419.033)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
03. Processo Administrativo Nº (000422-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - POLO TERESINA II
Representante Jurídico: RODRIGO TOMAS DAL FABBRO (OAB/SP nº 205.160)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
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04. Processo Administrativo Nº (000013-063/2018) - RECURSO
Recorrente(s):BANCO BRADESCO S.A
Representante Jurídico: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES(OAB/SP nº 132.932)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
05. Processo Administrativo Nº (000361-002/2017) - RECURSO
Recorrente(s):FUNFITNESS ACADEMIA(MELO E AQUINO LTDA-ME)
Representante Jurídico: MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA (OAB/PI nº 16.161)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTORA: DENISE COSTA AGUIAR
06. Processo Administrativo Nº (001693-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
07. Processo Administrativo Nº (001787-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
08. Processo Administrativo Nº (000040-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - CERVEJA ITAIPAVA
Representante Jurídico: MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS(OAB/SP nº 301.700)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
09. Processo Administrativo Nº (001442-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS S/A
Representante Jurídico: DENISE BARROS BEZERRA LEAL(OAB/PI nº 9.418)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
10. Processo Administrativo Nº (000340-310/2020) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
11. Processo Administrativo Nº (000702-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
12. Processo Administrativo Nº (001788-310/2019) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
13. Processo Administrativo Nº (000031-002/2019) - RECURSO - (Retirado de pauta em 25/03/2022 - 3ª Sessão Jurcon Ano 2022)
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
14. Processo Administrativo Nº (000358-005/2020) - RECURSO
Recorrente(s): FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Representante Jurídico: ALEX AGUIAR DA COSTA (OAB/MA nº 9.375)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
15. Processo Administrativo Nº (000213-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
Representante Jurídico: RENAN BRASIL DE OLIVEIRA (OAB/CE nº 24.715)
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
16. Processo Administrativo Nº (000273-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO ITAUCARD S.A
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente,
independentemente de nova intimação.
DENISE COSTA AGUIAR
Promotora de Justiça - Presidente da JURCON

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022/PGJ 23064
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n° Nº 14/2022/PGJ, firmado em 20/04/2022, entre o Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIREL, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº04.503.070/0001-13.
b) Objeto: aquisição dematerial permanente(AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, GRAVADORES E HD), conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato.
c) Fundamento Legal: Pregão Eletrônicon.º17/2021( ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº26/2021,lotes I eII),obedecendo ao disposto naLei nº
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10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04
d) Procedimento de Gestão Administrativa: 19.21.0427.0008824/2022-70-SEI.
e) Vigência O prazo de vigência deste Termo de Contrato éde 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura,tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
f) Valor O valor do presente Termo de Contrato édeR$ 32.632,85(trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reaise oitenta e cincocentavos);
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade: 2980; natureza da despesa: 4.4.90.52, Nota
de empenho: 2022NE00324;
h) Signatários: pelos contratados: Sra. Aline Cristina da Silva Diniz, CPF nº 054.783.389-07e contratante: Subprocurador-Geral de Justiça
Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso.
Teresina, 20 de abril de 2022.
ANEXO I
EMPRESA: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI, CNPJNº 04.503.070/0001-13,ENDEREÇO: RUA MARCOS TOMAZINI, 157/ SALA A
/ Bairro: COLUMBIA / LONDRINA-PR, CEP: 86.057-060, FONE:(43) 3026-1561
E-MAIL: licitacao@gruposmartseg.com.br
LOTE I
ITE
M

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

U
N

QT SOLCITADA PGA Nº
19.21.0427.0008824/202270

P.UNIT

P.TOTAL

3

CÂMERA VHD - TIPO DOME
Características técnicas: Sensor: 1/2.8" 2 megapixels CMOS - Pixels
efetivos: 1920 × 1080 - Linhas horizontais: 1920H - Resolução real: Full HD
(1080p) / Analógica (600 TVL) - Lente: 2.8 mm - Ângulo de Visão Horizontal:
109º - Ângulo de Visão Vertical: 61º - Alcance IR: 20m - IR Inteligente: Sim Quantidade de LEDs: 2 - Comprimento de onda LED IR: 850nm - Formato
do vídeo: NTSC - Protocolos de vídeos: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) /
analógico (CVBS)¹ - Sensibilidade: 0,04 lux / F1.85, 0 lux IR on - Velocidade
do obturador: 1/30s ~ 1/100.000s - Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica - Day
& Night: Automático (ajustável), Colorido, P&B - Troca Automática do Filtro
(ICR) Características Complementares: - Controle Automático de Ganho
(AGC):ON - Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON/OFF - High Light
Compensation (HLC): Ajustável - Wide Dynamic Range (WDR): Ajustável Balanço de branco: Automático/Ajustável - Modo de imagem: Padrão /
Suave / Viva - Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação /
Croma/ Gamma / 2DNR - Idiomas do menu OSD: Português / Inglês Máscara de privacidade: ON / OFF (8 áreas programáveis) - Redução Digital
de ruído (DNR): 2D (ajustável) Conexões: - Saída de vídeo: 75 O BNC
fêmea - Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas: Tensão: 12 Vdc - Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação)
Características Mecânicas: - Cor case: Branco - Tipo case/material:
Dome/Metal - Grau de proteção: IP67 - Local de instalação: Interno/Externo
Garantia: minima de 12 meses, a partir da data do recebimento definitivo
REFERÊNCIA: Câmera INTELBRAS VHD 3220 D G6, similar ou superior

U
N

30

R
$
277,00

R
$
8.310,00

4

CÂMERA VHD - TIPO BULLET 1
Características técnicas: Sensor: 1/2.7 2 Megapixels CMOS Resolução:
1920 x 1080 Linhas Horizontais: 1920H Resolução Real Full HD: 1080p
Resolução Real Analógica: 600 TVL Lente: 3.6mm Ângulo de Visão
Horizontal: 95 Ângulo de Visão Vertical: 46 Alcance do Infravermelho: 30m
IR Inteligente: Sim Quantidade de LEDs: 18 Comprimento deOnda LED IR:
850 nm Formato do Vídeo: NTSC Protocolos de Vídeo: HDCVI / AHD-H /
HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS) Mudança de Protocolo: VHD Control
(Vendido Separadamente) e Menu OSD Relação Sinal-Ruído: 65dB
Sensibilidade: 0,05 lux / F2.0, 0 lux IR on Velocidade do Obturador: 1/30s
1/100.000s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica Day & Night: Automático
(Ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR): Sim Garantia:
minima de 12 meses, a partir da data do recebimento definitivo
REFERÊNCIA: VHD 3230 B G5 ou G6, similar ou superior

U
N

35

R
$
315,00

R
$
11.025,0
0

R
$
19.335,0
0

VALOR TOTAL LOTE I
LOTE II

1

DVR 08 CANAIS
Características técnicas: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD +
HDTVI + Analógica + IP - Gravação de todos os canais em 4M Lite, 1080p
ou 720p Saídas de video VGA, HDMI e BNC » Inteligência de video em dais
canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto
abandonado/retirado » Detecção de face » Compressão de video H.265+ »
Suporta 1 HD SATA de até 12 TB » Edição de Audio e video » Modo NVR
Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP - Adiciona
cameras IP ao DVR » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador
USB » 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR1 » Saida
de video (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC »

U
N

10

R
$
692,36

R
$
6.923,60
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Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA para até 12 TB »
2 portas USB 2.0 Garantia: minima de 12 meses, a partir da data do
recebimento definitivo REFERÊNCIA: DVR INTELBRAS MHDX 3108, similar
ou superior.

2

DVR 16 CANAIS
Características técnicas: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD +
HDTVI + Analógica + IP » Gravação de todos os canais em 4M Lite, 1080p
ou 720p » Saídas de video VGA, HDMI e BNC » Inteligência de video em
dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto
abandonado/retirado » Detecção de face » Compressào de video H.265+ »
Suporta 1 HD SATA de até 12 TB » Edição de audio e video » Modo NVR
Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP Adiciona
cameras IP ao DVR 1 » Compatível corn redes Wi-Fi através de adaptador
USB » 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR1 » Saida
de video (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1. saída analógica BNC »
Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA para ate 12 TB »
2 portas USB 2.0 Garantia: minima de 12 meses, a partir da data do
recebimento definitivo.

U
N

5

R
$
1.274,8
5

R
$
6.374,25

VALOR TOTAL LOTE II

R
$
13.297,8
5

VALOR TOTAL LOTE I + LOTE II:R$ 32.632,85(trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reaise oitenta e cincocentavos).

R
$
32.632,8
5

Teresina, 20 de abril de 2022.

5.2. TERMO CONVOCATÓRIO23065
TERMO CONVOCATÓRIO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO CONVOCATÓRIO
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da Coordenadoria de Licitações e Contratos, convoca os interessados que possuam
imóveis com características semelhantes às descritas a seguir, a apresentar proposta de locação (através dos seguintes e-mails:
cppt@mppi.mp.br e danielledantas@mppi.mp.br ), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste termo convocatório. O
Imóvel a ser locado deve situar-se no perímetro urbano da cidade de Monsenhor Gil-PI, de preferência próximo ao Fórum; para abrigar as
instalações das Promotorias de Justiça de Monsenhor Gil-PI e ter, no mínimo, as seguintes características:
Para atender satisfatoriamente a locação dos funcionários, bem como ao adequado atendimento ao cidadão que se dirija às promotorias, o
imóvel deve localizar-se em um prédio comercial ou residencial e conter:
-Área total mínima de cerca de 120 m²;
-Um gabinete, de preferência com banheiro, com tomadas de rede elétrica, de internet e rede telefônica, preparação para instalação de aparelhos
ar-condicionado tipo "split", pontos de luz que atendam a NBR5413 e janelas para iluminação natural. Deve conter espaço suficiente para uma
mesa em L de 1,40m por 1,40m com cadeira, duas cadeiras de atendimento, mesa reta de 1,20m de comprimento por 0,60m de largura de apoio
e um frigobar;
-Uma sala de reuniões com tomadas de rede elétrica, de internet e rede telefônica, preparação para instalação de aparelhos ar-condicionado tipo
"split", pontos de luz que atendam a NBR5413. Deve conter espaço suficiente para uma mesa redonda de 1,20m de diâmetro, seis cadeiras,
mesa reta de 1,20m de comprimento com cadeira, cinco cadeiras ou assentos de longarinas e dois armários;
-Uma sala para servidores, com tomadas de rede elétrica, de internet e rede telefônica, preparação para instalação de aparelhos ar-condicionado
tipo "split", pontos de luz que atendam a NBR5413 e janelas para iluminação natural. Deve conter espaço suficiente para quatro mesas retas de
1,20m de comprimento por 0,60m de largura, uma mesa em L de 1,20m por 1,20m, quatro cadeiras e três armários;
-Uma recepção com tomadas de rede elétrica, de internet e rede telefônica, preparação para instalação de aparelhos ar-condicionado tipo "split",
pontos de luz que atendam a NBR5413 e janelas para iluminação natural. Deve conter espaço suficiente para duas mesas reta de 1,20m de
comprimento por 0,60m de largura com uma cadeira, bebedouro e cadeiras de espera;
-Uma copa equipada com pia com torneira e bancada, suficientes para alojar um forno de micro-ondas e geladeira, destinados ao consumo de
refeições rápidas;
-Um depósito equipado com prateleiras de mdf, mdp ou concreto para armazenagem de materiais diversos;
-Banheiros para funcionários e para o público, sendo dois banheiros acessíveis, com entradas independentes, para ambos os sexos. Devem está
em bom estado e apresentar: espelhos, papeleiras de papel higiênico, papeleiras de papel toalha ou suporte para toalha de rosto, saboneteiras,
tampas dos vasos sanitários;
-Está localizado em prédio comercial ou residencial;
-Deve situar-se no perímetro urbano da cidade de Monsenhor Gil-PI, de preferência próximo ao Fórum;
-Que o prédio contemple acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme NBR9050/2015 e Lei 13.146/2015;
-Área total mínima de 120 m²;
-Possuir instalações elétricas e hidráulicas em perfeitas condições de uso, sendo que as instalações elétricas possuam capacidade para
condicionador de ar de 110 e 220 Volts; Toda a edificação deve ser estruturada com cabeamento lógico, telefônico e aterramento partindo da sala
da central telefônica ou recepção. A rede elétrica do imóvel deve ser trifásica;
-O imóvel deverá atender a todas as prescrições estabelecidas em Códigos, Leis ou normas Federais e Municipais, as normas e padrões das
concessionárias de serviços públicos de eletricidade, águas e telefonia e do Corpo de Bombeiros Militar de Salvador, bem como apresentar o
respectivo "Habite-se";
-Todos os elementos construtivos e componentes físicos que integram a edificação deverão atender à legislação de uso e ocupação do solo, ao
conjunto de normas urbanísticas;
-Possuir equipamentos de ar-condicionado tipo "split" instalados (desejável), ou apresentar estrutura preparatória para que o Ministério Público do
Estado do Piauí proceda com instalação dos equipamentos de ar-condicionado nos locais necessários;
-O imóvel deve estar em perfeitas condições de uso, com o "Habite-se" até a data do recebimento das chaves (Recebimento Definitivo), em
especial atenção às normas que regem as instalações de prevenção e combate a incêndio;
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-Que os participantes apresentem as plantas baixas, contendo: planta de lógica, telefone, aterramento, hidráulica, elétrica e sanitária; planta de
layout, corte e fachada, para comprovação das exigências descritas neste documento;
-Ausência de trincas ou fissuras que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura;
-Teto, piso e paredes deverão ser revestidas com cores claras, com ausência de pontos de infiltração, mofos e manchas, e pintura nova e de boa
qualidade;
-O piso das áreas operacionais deverá ser do tipo cerâmica, porcelanato, madeira ou carpete;
-As paredes das áreas molhadas deverão ser integralmente revestidas com cerâmica ou outro material que resista a umidade. Nos demais
ambientes poderão ser pintadas com tinta lavável acrílicas, lisas, em cores claras (branca preferencialmente) de modo a melhorar a luminosidade
do ambiente, ou possuírem outro revestimento de acordo com o projeto de arquitetura;
-Os forros poderão ser em lâminas de PVC, lambris de madeira, gesso em placas, gesso acartonado, tetos em laje pintada ou outros tipos, com
acabamento em cor clara (branca preferencialmente);
-Os ambientes poderão ser definidos em sua maioria por meio de divisórias em alvenaria, de madeira ou de gesso. Todas as divisórias terão
altura de piso a teto;
-Janelas e portas em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de fechaduras;
-Deverá conter equipamentos de detecção de incêndio com todos os itens de segurança exigidos pelas normas próprias brasileiras, tais como
extintores, mangueiras, rede de hidrantes etc. Deverá ser apresentado, também, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros relativo ao imóvel
caso as normas assim o exijam para aquele tipo de imóvel;
-o locador disponibilize o imóvel no período de no máximo 60 dias, atendendo às necessidades do MPPI, conforme características previstas no
presente Programa de Necessidades;
-o locador efetue manutenções corretivas relacionadas ao imóvel, quando decorrentes de seu processo construtivo e dos materiais empregados,
bem como as decorrentes de eventuais vícios, ou defeitos que venham a ser encontrados no edifício, em conformidade com a Lei 8.245/91 (Lei
do inquilinato).
O proponente deve encaminhar proposta de locação para os seguintes e-mails (cppt@mppi.mp.br e danielledantas@mppi.mp.br) e solicitar à
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos que encaminhe o Termo de Referência para ter conhecimento dos termos da futura
contratação/locação.
Teresina, 20 de abril de 2022.
Danielle Arêa Leão Dantas Assessora Ministerial |
MPPI Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
Arquiteta e Urbanista
CAU N° 109277-4 | Mat. 232

5.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2022/FMMP/PI23066
EXTRATO DO CONTRATO N° 06/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 06/2022, firmado em 19 de abril de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
22.829.583/0001-09;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações em salas de
Promotorias de Justiça (23ª PJ, 24ªPJ, PJ da Saúde) e Chefia de Gabinete-do Ministério Público do Estado do Piauí (MPE-PI), discriminadas no
Termo de Referência, conforme Especificações/Descrição Técnica e demais condições deste edital e seus Anexos;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0431.0009607/2022-15 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 05/2021, Ata de Registro de Preços nº 18/2021, Lote I;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no DiárioOficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g)Valor: O valor total do Contrato é de R$ 52.813,23 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e treze reais e vinte e três centavos), devendo esta
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente- Lei Orçamentária Anual de 2022;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade: 4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 022NE00010;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Francisca Silvana Medeiros Santos Macedo, portadora da cédula de identidade nº 1998447e CPF:
000.701.883-51, e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.829.583/0001-09
ENDEREÇO: RUA MARIA DO SOCORRO MAIA 16 QDA 18 CS 16 CNJ
RENASCENCA I, BAIRRO RENASCENÇA, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: FRANCISCA SILVA MEDEIROS SANTOS MACEDO
FONE: (86) 99442-0584 / (86) 99471- 2671
E-MAIL: altaconeng@gmail.com
LOTE I - LOCALIDADE: TERESINA
Q
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E
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2 4 ª
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1

DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

1 .
6

9791
4

TRANSPORTE
COM CAMINHÃO
BASCULANTE
DE 6 M³, EM VIA
U R B A N A
PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
( U N I D A D E :
M 3 X K M ) .
AF_07/2020

M3XKM

70
0

1,1
4

R $
1,37

4,00

8,0
0

1 .
7

7289
8

C A R G A
E
DESCARGA
MECANIZADAS
DE ENTULHO EM
C A M I N H A O
BASCULANTE 6
M3

m³

70
0

2,2
5

R $
2,70

4,00

8,0
0

1 .
8

8408
4

APICOAMENTO
MANUAL DE
SUPERFICIE DE
CONCRETO

m²

70
0

4,6
9

R $
5,62

58,00

69,
60

9762
2

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO,
DE
FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

m³

20
0

30,
75

R $
36,85

4,6
0

141,
45

169,
51

9762
6

DEMOLIÇÃO DE
PILARES
E
VIGAS
EM
CONCRETO
ARMADO, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

m³

30

325
,55

R $
390,1
7

0,2
0

65,1
1

78,0
3

9763
2

DEMOLIÇÃO DE
R O D A P É
CERÂMICO, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

M

30
00

1,4
9

R $
1,79

33,
03

49,2
1

59,1
2

9763
3

DEMOLIÇÃO DE
REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

m²

15
00

13,
06

R $
15,65

9763
8

REMOÇÃO DE
CHAPAS
E
PERFIS
DE
DRYWALL, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

m²

20
0

4,4
3

R $
5,31

18,96

9764
1

REMOÇÃO DE
FORRO
DE
GESSO, DE
F O R M A
MANUAL, SEM

m²

20
00

2,7
3

R $
3,27

75,80

1 .
10

1 .
12

1 .
15

1 .
16

1 .
18

1 .
20

602,02

704,
97

426,
02

721,3
6

844,
94

510,49

6,00

4,56

9,12

6,84

5,48

10,9
6

8,22

6,00

9,00

18,0
0

13,5
0

10,80

21,6
0

16,20

272,02

326,
42

325,9
6

391,
15

274,
26

21,00

30,
94

20,00

83,99

5,00

206,93

84,4
7

328,65

88,6
0

100,6
8

13,6
5

247,8
7

106,20

101,
17

16,35
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REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

1 .
21

1 .
26

1 .
27

1 .
31

9764
4

REMOÇÃO DE
PORTAS, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

m²

30
0

5,0
4

R $
6,04

1,68

9766
0

REMOÇÃO DE
INTERRUPTORE
S/TOMADAS
ELÉTRICAS, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

UN

50
0

0,3
5

R $
0,42

3,00

1,05

1,26

9766
1

REMOÇÃO DE
C A B O S
ELÉTRICOS, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

M

10
00

0,3
5

R $
0,42

36,00

12,60

15,12

9766
5

REMOÇÃO DE
LUMINÁRIAS, DE
F O R M A
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
E N T O .
AF_12/2017

UN

50
0

0,6
8

R $
0,81

5,00

1,6
8

4,0
0

3,36

18,00

8,47

8,47

16,9
3

10,15

10,1
5

20,29

3,40

2,72

12,2
4

4,05

3,24

14,58

2.270,02

432,
97

277,
24

2.720,
70

518,
94

332,28

4

ESTRUTURA E
VEDAÇÃO

4 .
5

9226
3

FABRICAÇÃO DE
FÔRMA PARA
PILARES
E
ESTRUTURAS
SIMILARES, EM
CHAPA
DE
M A D E I R A
COMPENSADA
RESINADA, E =
1 7
M M .
AF_09/2020

m²

24
0

72,
68

R $
87,11

2,5
0

181,
70

217,
78

9226
5

FABRICAÇÃO DE
FÔRMA PARA
VIGAS,
EM
CHAPA
DE
M A D E I R A
COMPENSADA
RESINADA, E =
1 7
M M .
AF_09/2020

m²

70

55,
19

R $
66,15

1,0
0

55,1
9

66,1
5

9276
2

ARMAÇÃO DE
PILAR OU VIGA
D E
U M A
ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS
UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE
10,0
MM
MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

40
0

5,4
9

R $
6,58

15,
00

82,3
5

98,7
0

4 .
6

4 .
7
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4 .
11

4 .
14

4 .
18

9318
5

VERGA PRÉMOLDADA PARA
PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M
D E
V Ã O .
AF_03/2016

M

50

25,
92

R $
31,07

2,0
0

51,8
4

62,1
4

9496
5

CONCRETO FCK
= 25MPA, TRAÇO
1 : 2 , 3 : 2 , 7
(CIMENTO/
AREIA MÉDIA/
BRITA 1) P R E P A R O
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

m³

20

309
,43

R $
370,8
5

0,2
0

61,8
9

74,1
7

9635
9

PAREDE COM
PLACAS DE
G E S S O
ACARTONADO
(DRYWALL),
PARA
USO
INTERNO, COM
DUAS FACES
SIMPLES
E
ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES,
COM
VÃOS
AF_06/2017_P

m²

20
0

47,
80

R $
57,29

47,49

5,80

277,
24

2.720,
70

3.30
9,77

7.81
4,04

1.511,
82

630,
13

1.89
0,39

2.270,02

6

ESQUADRIAS

6 .
2

8488
6

M
O
L
A
HIDRAULICA DE
PISO
PARA
PORTA
DE
V I D R O
TEMPERADO

UN

10

630
,13

R $
755,2
1

1,0
0

6 .
3

8488
9

P U X A D O R
CENTRAL PARA
ESQUADRIA DE
ALUMINIO

UN

50

12,
90

R $
15,46

2,0
0

6 .
4

8500
2

VIDRO LISO
F U M E ,
ESPESSURA
6MM

m²

30

177
,92

R $
213,2
4

9082
2

PORTA
DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU
M É D I A ) ,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN

25

229
,60

R $
275,1
8

1,00

229,60

275,1
8

9084
3

KIT DE PORTA
DE MADEIRA
PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
INCLUSOS:
DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO
B A T E N T E ,

UN

15

515
,91

R $
618,3
2

2,00

1.031,82

1.236,
64

6 .
7

6 .
17

1.261,42

3,00

25,8
0

3.96
6,75

9.365,14

755,
21

2.265,63

30,9
2

1.94
2,89

10,92

332,28

2.328,58
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FECHADURA
COM EXECUÇÃO
DO FURO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

6 .
27

7383
8/001

0,9X2,10M,
ESPESSURA
1 0 M M ,
INCLUSIVE
ACESSORIOSPO
RTA DE VIDRO
TEMPERADO,

UN

10

132
6,9
2

R $
1.590
,31

7

P I S O S
E
REVESTIMENTO
S

7 .
6

8726
3

REVESTIMENTO
C E R Â M I C O
PARA PISO COM
PLACAS TIPO
PORCELANATO
DE DIMENSÕES
60X60
CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR
QUE 10 M².
AF_06/2014

m²

50
0

81,
69

R $
97,91

8753
0

MASSA ÚNICA,
P
A
R
A
RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM
ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8,
P R E P A R O
M A N U A L ,
A P L I C A D A
MANUALMENTE
EM
FACES
INTERNAS DE
P A R E D E S ,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUÇÃO DE
T A L I S C A S .
AF_06/2014

m²

20
00

22,
86

R $
27,40

7 .
9

2,0
0

3,00

246,89

2.65
3,84

3.98
0,76

169,
85

1.71
5,49

7,4
3

4.770,93

203,
58

2.056,11

1.71
5,49

21,00

10,80

295,9
2

3.18
0,62

246,89

169,
85

4.815,84

1.69
7,93

2.60
1,10

2.056,11

295,9
2

203,
58

5.772,
09

2.03
5,25

8

PINTURA

8 .
3

8848
4

APLICAÇÃO DE
F U N D O
S E L A D O R
ACRÍLICO EM
TETO, UMA
D E M Ã O .
AF_06/2014

m²

60
00

1,5
6

R $
1,87

75,80

30,
94

118,25

48,2
7

141,7
5

57,8
6

8848
5

APLICAÇÃO DE
F U N D O
S E L A D O R
ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA
D E M Ã O .
AF_06/2014

m²

60
00

1,3
2

R $
1,58

252,1
5

45,
17

332,84

59,6
2

398,4
0

71,3
7

8 .
5

8848
6

APLICAÇÃO
MANUAL DE
PINTURA COM
TINTA LÁTEX
PVA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m²

30
00

6,7
7

R $
8,11

75,80

8 .
6

8848
7

APLICAÇÃO
MANUAL DE

m²

30
00

5,9
8

R $
7,17

252,1
5

8 .
4

1 1
7,1

78,00

513,17

268,0
0

1.507,86

700,
38

528,
06

614,7
4

1.60
2,64

1.807,
92

3.118,14

632,58

839,
75

1.921,56
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PINTURA COM
TINTA LÁTEX
P V A
E M
PAREDES, DUAS
D E M Ã O S .
AF_06/2014

8 .
7

8 .
9

8 .
10

2

8848
8

APLICAÇÃO
MANUAL DE
PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
TETO, DUAS
D E M Ã O S .
AF_06/2014

m²

30
00

8,8
1

R $
10,56

8849
4

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX
EM TETO, UMA
D E M Ã O .
AF_06/2014

m²

50
00

11,
36

R $
13,61

75,80

30,
94

8849
5

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX
EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m²

50
00

5,8
8

R $
7,05

252,1
5

45,
17

30,
94

272,
58

80,00

861,09

351,
48

1.482,64

265,
60

4.503,18

701,30

326,
73

1.031,
64

421,
09

470,
40

1.777,
66

318,
45

564,00

1.87
2,63

3.07
6,93

5.391,
47

2.24
4,15

3.685,69

155,
87

791,
20

840,2
8

186,
76

948,00

10

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS,
TELEFÔNICAS E
DE LÓGICA

10
.1
1

9187
3

ELETRODUTO
R Í G I D O
ROSCÁVEL,
PVC, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

50
0

9,8
9

R $
11,85

9192
6

C A B O
D E
C O B R E
F L E X Í V E L
ISOLADO, 2,5
MM², ANTICHAMA 450/750
V ,
P A R A
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

60
00

2,0
0

R $
2,40

250,0
0

500,
00

600,00

9193
0

C A B O
D E
C O B R E
F L E X Í V E L
ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

10
00

4,4
3

R $
5,31

50,00

221,
50

265,50

9195
9

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MÓDULOS),
1 0 A / 2 5 0 V ,
INCLUINDO
SUPORTE E
P L A C A
-

UN

20
0

24,
13

R $
28,92

3,00

72,3
9

86,76

10
.1
3

10
.1
5

10
.2
1

70,91

15,
76

80,00
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FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9200
8

TOMADA BAIXA
DE EMBUTIR (2
MÓDULOS),
2P+T 10 A,
INCLUINDO
SUPORTE E
P L A C A
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

20
0

25,
83

R $
30,96

9312
8

PONTO
DE
ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL
INCLUINDO
INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA
E L É T R I C A ,
ELETRODUTO,
CABO, RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
AF_01/2016LUMI
N Á R I A
E
LÂMPADA).

UN

15
0

81,
84

R $
98,09

3,00

2,0
0

245,52

163,
68

294,2
7

196,
18

9314
2

PONTO
DE
T O M A D A
RESIDENCIAL
INCLUINDO
TOMADA (2
M Ó D U L O S )
10A/250V, CAIXA
E L É T R I C A ,
ELETRODUTO,
CABO, RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

15
0

109
,66

R $
131,4
3

7,00

8,0
0

767,62

877,
28

920,0
1

1.05
1,44

9761
0

L Â M P A D A
COMPACTA DE
LED 10 W, BASE
E 2 7
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN

20
0

11,
89

R $
14,25

5,00

4,0
0

59,45

47,5
6

71,25

57,0
0

9826
8

C
A
B
O
TELEFÔNICO CI50 20 PARES
INSTALADO EM
ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

50
0

10,
77

R $
12,91

78,00

10
.4
9

9828
8

C
A
B
O
TELEFÔNICO
CCI-50 2 PARES,
S
E
M
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

10
00

1,1
6

R $
1,39

10
.5
0

9829
5

C
A
B
O
ELETRÔNICO
CATEGORIA 5E,

M

20
00

0,8
3

R $
0,99

10
.2
9

10
.3
6

10
.4
1

10
.4
6

10
.4
8

335,
79

13,00

1.006,
98

840,06

58,0
0

50,00

1.173
,00

37,
80

550,0
0

402,48

973,59

31,3
7

456,
50

69,50

1.161,
27

37,4
2

544,50
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INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

10
.5
3

10
.5
6

9830
8

TOMADA PARA
TELEFONE RJ11
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN

20
0

18,
33

R $
21,97

13,00

3,0
0

7395
3/008

LUMINÁRIAS
TIPO CALHA, DE
SOBREPOR,
COM REATORES
DE PARTIDA
RÁPIDA
E
L Â M P A D A S
FLUORESCENTE
S 2X2X36W,
COMPLETAS,
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN

20
0

135
,47

R $
162,3
6

5,00

4,0
0

35,00

238,29

54,9
9

677,35

541,
88

2.238,54

1.32
2,06

641,
55

2.71
1,74

285,6
1

65,9
1

811,8
0

649,
44

2.683,
51

1.58
4,62

3.250,28

1.02
9,68

619,28

11

DIVERSOS

11
.9

9612
0

ACABAMENTOS
PARA FORRO
(MOLDURA DE
G E S S O ) .
AF_05/2017

M

10
00

1,9
4

R $
2,33

84,05

9905
4

ACABAMENTOS
PARA FORRO
(SANCA DE
G E S S O
MONTADA NA
O B R A ) .
AF_05/2017_P

m²

20
0

30,
74

R $
36,84

63,72

9980
2

LIMPEZA DE
PISO CERÂMICO
O
U
PORCELANATO
COM VASSOURA
A
S E C O .
AF_04/2019

m²

30
00

0,2
9

R $
0,35

30,
94

8,97

10,8
3

11
.1
9

1056
5

Parede de bloco
de gesso (50 x
6 5 c m )
fornecimento e
execução

m²

25
0

31,
25

R $
37,45

10,
64

332,
50

398,
47

11
.2
9

3149

Película insulfilm
aplicada ou
Similar

m²

20
0

21,
95

R $
26,31

3,3
6

11
.3
3

2450

Limpeza geral

m²

30
00

1,5
4

R $
1,85

11
.1
0

11
.1
1

75,80

195,8
4

163,06

27,
95

30,
94

16,81

1.958,75

100,0
0

768,95

859,
18

73,7
5

116,73

47,6
5

15.937,9
1

9.51
0,17

516,
74

2.347,
44

2.19
5,00

18.6
22,5
6

VALOR TOTAL S/ BDI: R$ 44.070,65 (quarenta e quatro mil, setenta reais e sessenta e cinco
centavos)

44.070,65

VALOR TOTAL C/ BDI(19,85%): R$ 52.813,23 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e treze reais e
vinte e três centavos)

52.813,23

88,4
0
140,2
3

57,2
4

19.09
6,88

11.3
98,2
2

2.631,00

22.318,1
4

Teresina-Pi, 20 de abril de 2022.

5.4. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 20/202223077
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material permanente (refrigerador, fogão, micro-ondas,
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cafeteira, etc) conforme as especificações contidas no Item "D" do Termo de Referência anexo ao edital.
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE ITENS: 12;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 280.615,53 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e
três centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25de abril de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 25/04/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Abertura das Propostas: 06/05/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 20de abril de 2022.
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23063
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 489/2022
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 19.21.0115.0010859/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER11 (onze)dias de folga,nos dias04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 de maiode 2022, àservidoraMARIA DE FATIMA DA
SILVA SOUSA,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15656, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana- PI, nos termos do
art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 19, 20 e
21/04/2020; 30 e 31/10/2020; 01 e 02/11/2020 e 28/03/2021, conforme certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, restando 01 (um)
dia de folga para fruição em data oportuna referente ao dia 28/03/2021, 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 490/2022
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 19.21.0115.0010859/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraMARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15656, lotada junto à 1ª
Promotoria de Justiça de Paulistana- PI,03 (três)dias de folga, para serem fruídos nos dias25, 26 e 27de maiode 2022, como compensação em
razão de plantão com atuação exclusiva em matéria eleitoral nos dias 07 e 08 de novembro de 2020, conforme Port. PGJ/PI Nº 2128/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 491/2022
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 19.21.0115.0010859/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER04 (quatro)dias de folga, nos dias19, 20, 23, 24 de maio de 2022, àservidoraMARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA,Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15656, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana- PI, como forma de compensação em razão de
serviço prestado como mesária junto à Justiça Eleitoral no dia 15 de novembro de 2020 nopleito eleitoral 2020 (1º turno), 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 492/2022
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 19.21.0103.0010561/2022-32:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de13 a 15 de abril de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraBRENDA VIRNA DE
CARVALHO PASSOS, Analista Ministerial, matrícula 292, lotada junto à 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 493/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)JANIELLE BORGES BRANDAO, matrícula nº 2422, de suas funções perante aCOORDENADORIADE PERÍCIAS
E PARECERES TECNICOS, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 18 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 494/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
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delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANTONIO DE PADUA SANTOS NETO, matrícula nº 2404, de suas funções perante a1ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 28 de março de 2022.
Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 495/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANA PAULA DE SOUSA COSTA,matrícula nº 2353,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PICOS,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 23 de marçode 2022.
Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 496/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)LARISSA DE MOURA LUZ,matrícula nº 2509,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PICOS,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 19 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 20 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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