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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. RESOLUÇÃO CPJ/PI23140
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 04, de 28 de março de 2022.
Altera a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, que "Dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro
grau do Ministério Público do Estado do Piauí".
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 33, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 23, § 2º da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOa necessidade de permanente atualização das previsões normativas referentes à distribuição de atribuições dos órgãos de
execução de primeiro grau, bem como do previsto nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000887/2019-64;
R E S O L V E:
Art. 1ºAlterar a Resolução CPJ/PI Nº 03/2018, cujo art. 29, inciso XIII, alíneas "a" e "c", passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 29º (...)
XIII - 47ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos relativos a crimes sexuais praticados ou tentados contra a criança e adolescente, bem como nos crimes previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, incluídas as medidas cautelares, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, salvo nos crimes
tipificados no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, praticados em concurso com outros crimes de pena mais grave;
b) (...);
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos aos crimes sexuais
praticados ou tentados contra a criança e adolescente, bem como nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluídas as
medidas cautelares, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, salvo nos crimes tipificados no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, praticados
em concurso com outros crimes de pena mais grave;
d) (...);
e) (...);
Art. 2ºEsta Resolução entra em vigor 5 (cinco) dias após a data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina-PI, 28 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 05, de 28 de março de 2022.
Altera a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, que "Dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro
grau do Ministério Público do Estado do Piauí".
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 33, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 23, § 2º da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho composto por membros e servidores com vistas à elaboração de proposta de
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alteração à Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, cujos trabalhos constam no Procedimento de Gestão Administrativa SEI nº
19.21.0726.0008274/2021-59;
CONSIDERANDOa necessidade de criação do Núcleo das Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos;
CONSIDERANDOa necessidade de criação do Núcleo das Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDOa necessidade de redefinir as atribuições dos órgãos de execução da cidade de Teresina, visando à eficiência das funções
ministeriais, especificamente quanto à organização das Promotorias de Justiça que compõem o Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais da
Capital;
R E S O L V E:
Art. 1ºAlterar o inciso IX do art. 2º da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, para fazer constar as seguintes disposições,fine:
Art. 2º. (...)
(...)
IX - Execução Penal:
(...)
a) realizar inspeções nos estabelecimentos prisionais; e
b) promover ações e medidas de natureza criminal, civil e administrativa que tenham por objeto ou como causa de pedir a observância ou o
descumprimento de disposições constantes da Lei de Execuções Penais, ou que tratem, dentro outros assuntos de natureza assemelhada, da
movimentação de presos, das condições carcerárias em geral, da rotina dos estabelecimentos prisionais e dos destinados ao cumprimento de
medidas de segurança, e nelas oficiar;
c) executar as penas de multa oriundas de condenação criminal; (AC)
d) acompanhar e executar os acordos de não persecução penal firmados pelo Ministério Público. (AC)
Art. 2ºIncluir o Art. 10-A ao Capítulo III (Das atribuições extrajudiciais) do Título Único do Livro I da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de
2018.
Art. 10-A. Às Promotorias de Justiça Criminais, da Capital ou do interior, no uso de suas atribuições e dentro das áreas específicas de atuação,
caberá a propositura dos acordos de não persecução penal, bem como o dever de participar das correspondentes audiências de homologação
perante o Juízo Criminal competente. (AC)
Art. 3ºAlterar o caput do art. 13 da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, para fazer constar:
Art. 13. Em Teresina, as Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotoria de Justiça Criminais, do Núcleo de Promotorias de Justiça
do Tribunal do Júri, do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, do Núcleo dos Juizados Especiais Criminais, do
Núcleo das Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos e Núcleo das Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da
Atividade Policial possuem atribuição concorrente para participar das audiências judiciais, dentro dos respectivos Núcleos. (NR)
Art. 4ºRevogar o art. 14 da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, para fazer constar:
Art. 14. (Revogado).
Art. 5ºAlterar o art. 15 da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, para fazer constar:
Art. 15. Após a realização da Audiência de Custódia e distribuição do Auto de Prisão em Flagrante ou inquérito policial, ficará preventa a
Promotoria de Justiça para a qual quaisquer um daqueles procedimentos for distribuído, ficando responsável por todos os atos de
acompanhamento da respectiva investigação policial (NR)
(...)
Art. 6ºModificar o art. 19 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, alterando-se o caput e os incisos I, VI e IX, e incluindo-se os incisos X e XI, que
passará a viger da seguinte forma:
Art. 19. A Comarca de Teresina contará com 10 (dez) Núcleos de Promotorias de Justiça, assim divididos: (NR)
I - Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais, integrado pela 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 27ª, 47ª, 50ª, 51ª, 55ª e 57ª Promotorias de Justiça,
totalizando 13 (treze) Promotorias de Justiça; (NR)
II - Núcleo de Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri, integrado pela 13ª, 14ª e 15ª Promotorias de Justiça, totalizando 03 (três) Promotorias
de Justiça;
III - Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, integrado pela 5ª e 10ª Promotorias de
Justiça, totalizando 02 (duas) Promotorias de Justiça;
IV - Núcleo de Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, integrado pela 11ª, 16ª, 17ª, 20ª e 23ª Promotorias de Justiça,
totalizando 05 (cinco) Promotorias de Justiça; (NR)
V- (REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CPJ Nº 04/2021)
VI - Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, Meio Ambiente e Curadoria das Fundações e Terceiro Setor, integrado pela 12ª,
24ª, 25ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 38ª e 49ª Promotorias de Justiça e pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do
Estado do Piauí - PROCON, totalizando 10 (dez) órgãos de execução; (NR)
VII - Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa integrado pela 34ª, 35ª, 36ª, 42ª e 44ª
Promotorias de Justiça, totalizando 05 (cinco) Promotorias de Justiça; (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CPJ Nº 01/2021)
VIII - Núcleo das Promotorias de Justiça de Família e Sucessões, integrado pela 18ª, 37ª, 39ª, 40ª, 41ª, 43ª e 52ª Promotorias de Justiça,
totalizando 07 (sete) Promotorias de Justiça;
IX - Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, integrado pela 45ª e 46ª Promotorias de Justiça, totalizando 02 (duas)
Promotorias de Justiça. (NR)
X- Núcleo das Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos, integrado pela 4ª, 22ª, 26ª, 30ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça, totalizando 6
(seis) Promotorias de Justiça; (AC)
XI- Núcleo das Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial, integrado pela 48ª e 56ª Promotorias de
Justiça, totalizando 2 (duas) Promotorias de Justiça; (AC)
Art. 7ºAlterar as redações dos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XX do art. 29 da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de
2018, que vigerão nos seguintes termos:
Art. 29. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais de Teresina possuem as seguintes atribuições:
I - 1ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) para atuar nos processos criminais que tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Teresina;
b) (revogado)
c) participar das audiências judiciais junto à 1ª Vara Criminal de Teresina.
II - 2ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) para atuar nos processos criminais que tramitam perante a 3ª Vara Criminal de Teresina, por distribuição equitativa com a 50ª Promotoria de
Justiça;
b) (revogado)
c) participar das audiências judiciais junto à 3ª Vara Criminal de Teresina de forma concorrente com a 50ª Promotoria de Justiça.
III - 3ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) para atuar nos processos criminais que tramitam perante a 4ª Vara Criminal de Teresina;
b) (revogado)
c) participar das audiências judiciais junto à 4ª Vara Criminal de Teresina;
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IV - (Revogado).
V - 6ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar na persecução penal contra a ordem tributária, a economia popular, a ordem econômica e o consumidor, incluídas as medidas cautelares
criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, e demais processos que tramitam perante a 10ª Vara Criminal de Teresina,
relativamente aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos aos crimes contra a ordem
tributária, a ordem econômica e o consumidor;
c) implantar projetos sociais;
d) participar das audiências judiciais junto a 10ª Vara Criminal de Teresina, relativamente aos crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo; e
e) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, bem como participar das suas correspondentes audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos.
VI - 7ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais em matéria de entorpecentes,
concorrentemente com a 55ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, que tramitam perante a 7ª Vara Criminal de Teresina;
b) atuar nas ações penais referentes a entorpecentes, concorrentemente com a 55ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, bem como
nas respectivas medidas cautelares criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante;
c) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 7ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 55ª Promotoria de
Justiça, por distribuição equitativa;
d) implantar projetos sociais;
e) participar das audiências judiciais junto à 7ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 55ª Promotoria de Justiça; e
f) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos aos crimes de entorpecentes, bem como participar das suas correspondentes
audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos, concorrentemente com a 55ª Promotoria de Justiça, por distribuição
equitativa.
VII - 8ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos relativos a crimes contra a pessoa idosa e pessoas com deficiências previstos no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e
no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015); nos crimes sexuais contra pessoa idosa e com deficiências previstos no Código
Penal, incluídas as medidas cautelares criminais, inquéritos policiais, autos de prisão em flagrante e demais processos, por distribuição equitativa
com a 51ª Promotoria de Justiça, que tramitam perante a 8ª Vara Criminal de Teresina;
b) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 8ª Vara Criminal de Teresina, por distribuição equitativa com a 51ª Promotoria
de Justiça;
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativas a crimes contra a pessoa
idosa e pessoas com deficiências previstos no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015); nos crimes sexuais contra pessoa idosa e com deficiências previstos no Código Penal, por distribuição equitativa com a 51ª
Promotoria de Justiça;
d) implantar projetos sociais; e
e) participar das audiências judiciais junto à 8ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 51ª Promotoria de Justiça.
VIII - 9ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos relativos a crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares, incluídas as medidas cautelares criminais,
na fase do inquérito policial militar, que tramitam perante a 9ª Vara Criminal de Teresina;
b) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 9ª Vara Criminal de Teresina;
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes militares;
d) participar das audiências judiciais junto a 9ª Vara Criminal de Teresina; e
e) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos a crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares, bem como
participar das suas correspondentes audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos.
IX - (Revogado).
X - (Revogado).
XI - (Revogado).
XII - (Revogado).
XIII - 47ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos em que são vítimas crianças e adolescentes, inclusive nos crimes do art. 217-A do Código Penal ocorridos no ambiente
intrafamiliar, nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos crimes sexuais em que figure como vítimas crianças e
adolescentes, em que essa condição seja determinante para a configuração do tipo, incluídas as medidas cautelares, inquéritos policiais, autos
de prisão em flagrante e demais processos que tramitam perante a 6ª Vara Criminal de Teresina, relativamente aos feitos afetos a sua atribuição
específica; (Redação dada pela Resolução CPJ nº 04/2018);
b) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 6ª Vara Criminal de Teresina;
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos aos crimes em que são
vítimas crianças e adolescentes, inclusive nos crimes do art. 217-A do Código Penal ocorridos no ambiente intrafamiliar, nos crimes previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente e nos crimes sexuais em que figure como vítimas e adolescentes, em que essa condição seja determinante
para a configuração do tipo;
d) implantar projetos sociais;
e) participar das audiências judiciais junto à 6ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 27ª e a 57ª Promotorias de Justiça,
preferencialmente cada uma no âmbito de suas atribuições específicas; e
f)propor acordos de não persecução penal nos feitos em que são vítimas crianças e adolescentes, inclusive nos crimes do art. 217-A do Código
Penal ocorridos no ambiente intrafamiliar, nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos crimes sexuais em que figure
como vítimas crianças e adolescentes, em que essa condição seja determinante para a configuração do tipo, bem como participar das suas
correspondentes audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos.
XIV - (Revogado)
XV - 50ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) para atuar nos processos criminais que tramitam perante a 3ª Vara Criminal de Teresina, por distribuição equitativa com a 2ª Promotoria de
Justiça;
b) (revogado);
c) participar das audiências judiciais junto à 3ª Vara Criminal de Teresina, de forma concorrente, com a 2ª Promotoria de Justiça.
XVI - 51ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos relativos a crimes contra a pessoa idosa e pessoas com deficiências previstos no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e
no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015); nos crimes sexuais contra pessoa idosa e com deficiências previstos no Código
Penal, incluídas as medidas cautelares criminais, inquéritos policiais, autos de prisão em flagrante e demais processos, por distribuição equitativa
com a 8ª Promotoria de Justiça, que tramitam perante a 8ª Vara Criminal de Teresina;
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b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativas a crimes contra a pessoa
idosa e pessoas com deficiências previstos no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015); nos crimes sexuais contra pessoa idosa e com deficiências previstos no Código Penal, por distribuição equitativa com a 8ª
Promotoria de Justiça;
c) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 8ª Vara Criminal de Teresina, por distribuição equitativa com a 8ª Promotoria de
Justiça;
d) implantar projetos sociais; e
e) participar das audiências judiciais perante a 8ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 8ª Promotoria de Justiça.
XVII - 55ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais em matéria de entorpecentes,
concorrentemente com a 7ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, que tramitam perante a 7ª Vara Criminal de Teresina;
b) atuar nas ações penais referentes a entorpecentes, concorrentemente com a 7ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, bem como
nas respectivas medidas cautelares criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante;
c) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 7ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 7ª Promotoria de
Justiça, por distribuição equitativa;
d) implantar projetos sociais;
e) participar das audiências judiciais junto à 7ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 7ª Promotoria de Justiça; e,
f) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos aos crimes de entorpecentes, bem como participar das suas correspondentes
audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos, concorrentemente com a 55ª Promotoria de Justiça, por distribuição
equitativa.
XVIII - (Revogado).
XIX - 57ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos relativos a crimes de trânsito, incluídas as medidas cautelares criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante
e demais processos perante a 6ª Vara Criminal de Teresina, relativamente aos feitos afetos a sua atribuição específica;
b) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 6ª Vara Criminal de Teresina;
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos aos crimes de trânsito;
d) implantar projetos sociais;
e) promover ações, medidas e procedimentos de natureza cível relativos aos crimes de trânsito que investigar, e nelas oficiar;
f) participar das audiências judiciais junto à 6ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 27ª e 47ª Promotorias de Justiça,
preferencialmente cada uma no âmbito de suas atribuições específicas; e
g) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos aos crimes de trânsito, bem como participar das suas correspondentes audiências
de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos.
XX - 27ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos, nas medidas cautelares criminais, nos inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante relativos a crimes praticados por
organização criminosa, previstos no Código Penal e na Lei nº 12.850/2013, que tramitam perante o Juízos da Central de Inquéritos e a 6ª Vara
Criminal de Teresina, relativamente aos feitos afetos a sua atribuição específica;
b) atuar, nos demais processos criminais, que tramitam perante a 6ª Vara Criminal de Teresina;
c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativas a crimes praticados por
organização criminosa, previstos no Código Penal e na Lei nº 12.850/2013;
d) implantar projetos sociais; e
e)participar das audiências judiciais junto à 6ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 27ª e 47ª Promotorias de Justiça,
preferencialmente cada uma no âmbito de suas atribuições específicas; e junto à 10ª Vara Criminal de Teresina, relativamente às cartas
precatórias, rogatórias e de ordem atinentes aos feitos criminais da Comarca de Teresina; e
f) propor acordos de não persecução penal nos feitos relativos aos crimes praticados por organização criminosa, previstos no Código Penal e na
Lei nº 12.850/2013, bem como participar das suas correspondentes audiências de homologação perante o juízo da Central de Inquéritos.
Art. 8ºRevogar o §1º do art. 29 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018:
Art. 29. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais de Teresina possuem as seguintes atribuições:
(...)
§1º (Revogado)
Art. 9ºModificar as alíneas "c" dos incisos I, II e III do art. 30 da Resolução CPJ/PI Nº 03/2018, para fazer constar o seguinte:
Art. 30. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri possuem as seguintes atribuições:
I - 13ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos relativos a crimes de competência do Tribunal do Júri, nas medidas cautelares, inquéritos policiais peças de informação e
autos de prisão em flagrante relativos aos crimes dolosos contra a vida, por distribuição equitativa com a 14ª e 15ª Promotorias de Justiça;
b) implantar projetos sociais; e
c) participar das audiências judiciais perante a 1ª e 2ª Varas do Júri. (NR)
(...)
II - 14ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos relativos a crimes de competência do Tribunal do Júri, nas medidas cautelares, inquéritos policiais, peças de informação e
autos de prisão em flagrante relativos aos crimes dolosos contra a vida, por distribuição equitativa com a 13ª e 15ª Promotorias de Justiça;
b) implantar projetos sociais; e
c) participar das audiências judiciais perante a 1ª e 2ª Varas do Júri. (NR)
III - 15ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos relativos a crimes de competência do Tribunal do Júri, nas medidas cautelares, inquéritos policiais peças de informação e
autos de prisão em flagrante relativos aos crimes dolosos contra a vida, por distribuição equitativa com a 13ª e 14ª Promotorias de Justiça;
b) implantar projetos sociais; e
c) participar das audiências judiciais perante a 1ª e 2ª Varas do Júri. (NR)
Art. 10.Alterar as alíneas "d" dos incisos I e II do art. 32 da Resolução CPJ/PI Nº 03/2018, que passarão a vigorar nos seguintes termos:
Art. 32. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e
Familiar, possuem as seguintes atribuições:
I - 5ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos criminais relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, por distribuição equitativa com a 10ª Promotoria de
Justiça, incluídas as medidas cautelares criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais em matéria de violência doméstica
e familiar, por distribuição equitativa com a 10ª Promotoria de Justiça; e
c) implantar projetos sociais; e
d) participar de audiências judiciais junto à 5ª Vara de Teresina, concorrentemente com a 10ª Promotoria de Justiça. (NR)
II - 10ª Promotoria de Justiça:
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a) atuar nos processos criminais relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, por distribuição equitativa com a 5ª Promotoria de
Justiça; incluídas as medidas cautelares criminais, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais em matéria de violência doméstica
e familiar, por distribuição equitativa com a 5ª Promotoria de Justiça; e
c) implantar projetos sociais; e
d) participar de audiências judiciais junto à 5ª Vara de Teresina, concorrentemente com a 5ª Promotoria de Justiça. (NR)
Art. 11.Revogar o inciso XII do art. 35 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 (redação dada pela Resolução CPJ/PI nº 01/2022):
Art. 35. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, do Meio Ambiente e Curadoria das
Fundações e Terceiro Setor possuem as seguintes atribuições:
(...)
XII - (Revogado).
Art. 12.Revogar os incisos I e II do art. 38 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018:
Art. 38. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça da Infância e Juventude possuem as seguintes atribuições:
I - (Revogado).
II - (Revogado).
(...)
Art. 13.Alterar os incisos III IV do art. 38 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, para fazer constar:
Art. 38. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça da Infância e Juventude possuem as seguintes atribuições:
(...)
III - 45ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) atuar nos processos cíveis envolvendo crianças e adolescentes;
b) atuar da defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de crianças e adolescentes;
c) inspecionar unidades de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar, sob sua responsabilidade;
d) instaurar e instruir procedimentos administrativos, preparatórios, inquéritos civis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas
relativas à implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito a toda matéria protetiva, incluídas as providências em
face das irregularidades constatadas durante as inspeções às unidades de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar;
e) participar de audiências judiciais perante a 1ª Vara da Infância e Juventude; e
f) participar das audiências extrajudiciais nos casos que lhes forem distribuídos.
IV- 46ª Promotoria de Justiça: (NR)
a) conhecer dos atos infracionais atribuídos a crianças e adolescentes e promover-lhes a apuração por instauração dos procedimentos
administrativos pertinentes e respectivas ações judiciais;
b) promover a execução de medidas socioeducativas por ato infracional da criança e do adolescente;
c) atuar nos processos relativos a atos infracionais atribuídos a crianças e adolescentes;
d) inspecionar unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade;
e) instaurar e instruir procedimentos administrativos, preparatórios, inquéritos civis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas
relativas à implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito a matéria do ato infracional e execução de suas
medidas, incluídas as providências em face de irregularidades constatadas durante as inspeções às unidades para cumprimento de medidas
socioeducativas de internação e semiliberdade;
f) participar de audiências judiciais na 2ª Vara da Infância e Juventude; e
g) participar das audiências extrajudiciais nos casos que lhes forem distribuídos.
Art. 14.Modificar o art. 39 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 para fazer constar:
Art. 39. A 19ª, 21ª e 32ª Promotorias de Justiça Auxiliares possuem atribuições genéricas para atuar como auxiliares de Promotorias de Justiça
integrantes de quaisquer dos Núcleos de Promotorias de Justiça Teresina, conforme designação do Procurador-Geral de Justiça, de acordo com
o interesse público e a necessidade do serviço. (NR)
Art. 15.Incluir a Seção XI (Núcleo de Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos), composta pelo Art. 39-A, ao Capítulo I (Das atribuições
das Promotorias de Justiça da Capital), do Título III (DA DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES), da Resolução CPJ/PI Nº 03, de 10 de abril de
2018, cuja redação será a seguinte:
Seção XI
Do Núcleo de Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos
Art. 39-A. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos possuem as seguintes atribuições:
(AC)
I - 4ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
equitativa com a 22ª, 26ª, 30ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 22ª, 26ª, 30ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça; e
c)participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
II - 22ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
equitativa com a4ª, 26ª, 30ª, 53ª e 54ªPromotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 4ª, 26ª, 30ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça; e
c) participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
III - 26ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
equitativa com a4ª, 22ª, 30ª, 53ª e 54ªPromotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 4ª, 22ª, 30ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça; e
c) participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
IV - 30ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
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equitativa com a4ª, 22ª, 26ª, 53ª e 54ªPromotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 4ª, 22ª, 26ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça; e
c) participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
V - 53ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
equitativa com a4ª, 22ª, 26ª, 30ª e 54ªPromotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 4ª, 22ª, 26ª, 30ª e 54ª Promotorias de Justiça; e
c) participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
VI - 54ª Promotoria de Justiça:
a)genéricas para atuação na fase da investigação policial (autos de prisão em flagrante e inquéritos), incluindo as medidas cautelares criminais,
além dos acordos de não persecução penal, exceto naquelas matérias relativas a atribuições especializadas, e o fazendo por distribuição
equitativa com a4ª, 22ª, 26ª, 30ª e 53ªPromotorias de Justiça;
b) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes comuns, por
distribuição equitativa com a 4ª, 22ª, 26ª, 30ª e 53ª Promotorias de Justiça; e
c) participar das audiências de custódia e de homologação judicial de acordos de não persecução penal nos procedimentos de investigação nos
quais tiver proposto o dito ajuste.
§ 1º A escala anual das audiências de custódia será elaborada pela Coordenadoria do Núcleo de Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos
e publicada no mês de dezembro.
§2º A atuação nas audiências de custódia será conforme a escala mencionada no parágrafo anterior.
§3º Os Promotores de Justiça deverão comunicar ao Coordenador do Núcleo a colisão de horários para fins de elaboração da escala mensal.
Art. 16.Incluir a Seção XII (Núcleo das Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial), composta ao Art. 39B, ao Capítulo I (Das atribuições das Promotorias de Justiça da Capital), do Título III (DA DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES), da Resolução
CPJ/PI Nº 03, de 10 de abril de 2018, nos seguintes termos:
Seção XII
Núcleo de Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial
Art. 39-B. As Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial
possuem as seguintes atribuições: (AC)
I - 48ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos de execução penal, concorrente com a 56ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, que tramitam perante a 2ª
Vara Criminal de Teresina;
b) receber notícias de fato, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis e promover de medidas judiciais, extrajudiciais ou
administrativas em matéria de execução penal e controle externo da atividade policial, por distribuição equitativa com a 56ª Promotoria de Justiça;
c) atuar na defesa judicial e extrajudicial dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos atinentes à segurança pública, concorrente
com a 56ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;
d) exercer o controle externo da atividade policial, de forma concentrada, concorrente com a 56ª Promotorias de Justiça, por distribuição
equitativa;
e) receber notícias de fato, instaurar procedimentos investigatórios e adotar as medidas judiciais e extrajudiciais relacionadas aos crimes de
tortura, concorrente com a 56ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;
f) realizar inspeções em estabelecimentos prisionais, delegacias de polícia e batalhões militares por distribuição equitativa com a 56ª Promotoria
de Justiça;
g) implantar projetos sociais; e
h) participar das audiências junto à 2ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 56ª Promotoria de Justiça.
II - 56ª Promotoria de Justiça:
a) atuar nos processos de execução penal, concorrente com a 48ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa, que tramitam perante a 2ª
Vara Criminal de Teresina;
b) receber notícias de fato, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis e promover de medidas judiciais, extrajudiciais ou
administrativas em matéria de execução penal e controle externo da atividade policial, por distribuição equitativa com a 48ª Promotoria de Justiça;
c) atuar na defesa judicial e extrajudicial dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos atinentes à segurança pública, concorrente
com a 48ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;
d) exercer o controle externo da atividade policial, de forma concentrada, concorrente com a 48ª Promotorias de Justiça, por distribuição
equitativa;
e) receber notícias de fato, instaurar procedimentos investigatórios e adotar as medidas judiciais e extrajudiciais relacionadas aos crimes de
tortura, concorrente com a 48ª Promotoria de Justiça, por distribuição equitativa;
f) realizar inspeções em estabelecimentos prisionais, delegacias de polícia e batalhões militares por distribuição equitativa com a 48ª Promotoria
de Justiça;
g) implantar projetos sociais; e
h) participar das audiências junto à 2ª Vara Criminal de Teresina, concorrentemente com a 48ª Promotoria de Justiça.
Art. 17.Ficam revogados os seguintes dispositivos da Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018:
I - o art. 14;
II - os incisos IV, IX, X, XI, XII, XIV e XVIII do art. 29;
III - as alíneas "b" dos incisos I, II, III, XV, XVI e XX do art. 29;
IV - o §1º do art. 29;
V - o inciso XII do art. 35;
VI - os incisos I e II do art. 38;
Art. 18.Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça,ad referendumdo Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 19.Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
Art. 20.Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas nas Resoluções nº 03/2018, nº 05/2018, nº 01/2019, nº 03/2019, nº
04/2019, nº 01/2021, nº 04/2021 e nº 01/2022, todas do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina-PI, 28 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ23127
PORTARIA PGJ/PI Nº 1176/2022
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 doPromotor de Justiça
SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, referentes ao 1º período do exercício de
2022, previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1184/2022
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 19.21.0749.0010711/2022-66,
RESOLVE
DESIGNAR a policial militar TAÍSE MADEIRA SOUZA, matrícula 15844, para realizar a segurança do ônibus itinerante por ocasião do evento
"MP EM AÇÃO-PROCON ITINERANTE", que que ocorrerá nos dias 25 a 29 de abril do corrente ano, na comarca de Itainópolis-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1185/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o Servidor ALEXANDRE LEITE BARBOSA, matrícula nº 15608, paraacompanhareste Procurador-Geral de
Justiça em viagem aSão Raimundo Nonato-PI, a fim de participar do"Programa MPPI por todo o Piauí", no período de 18 a 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1186/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Teresina, através do
PGEA/SEI nº 19.21.0307.0010388/2022-91;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para participar
do Mutirão Remoto de Audiências Concentradas da 1ª Vara da Infância e Juventude, dias 28 e 29 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1187/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0115.0011115/2022-26,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautadas para o dia 27 de abril de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1189/2022
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 daPromotorade Justiça FLÁVIA
GOMES CORDEIRO, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania-CAODEC, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala
publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1190/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça FLÁVIA
GOMES CORDEIRO, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania-CAODEC, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de 01 a 30 de julhode 2022, conforme a escala
publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, para que sejam usufruídos 20 (vinte) dias no período de 11 a 30 de julho de 2022, ficando os 10
(dez) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1191/2022
O PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a previsão de 30 (trinta) dias de férias, no período de 02 a 31 de maio de2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n°
1005, de 08/12/2022, bem como a conversão de1/3 de férias em pecúnia, referentes ao 1º período do exercício de 2022, conforme o Ato PGJ/PI
nº 1186/2022, constantes nos autos do PGEA nº 19.21.0726.0006590/2022-31 e,
CONSIDERANDO o requerimento encaminhado pela Promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, datado de 22/04/2022,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,o saldo de 20 (vinte) dias de férias Promotora de Justiça
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Batalha, referentes ao 1º período do exercício de
2022, anteriormente previstas para o mês de maio de 2022. ficando os 20 (vinte) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1192/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Danilo Carlos Ramos Henriques,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça Teresina, para atuar na audiência de
custódia referente aos autos do Processo nº 0801165-21.2022.8.18.0028, pautada para o dia 26 de abril de 2022, às 16 horas, em substituição
ao Promotor de Justiça Danilo Carlos Ramos Henriques.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1193/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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RETIFICARa Portaria PGJ/PI nº 1140/2022, para constar o seguinte:
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias daProcuradorade Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS,titular da 7ªProcuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 1º período do exercício de
2022, previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 20/04/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1194/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0104.0011343/2022-49,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) CAIO COELHO GOMES SANTIAGO, matrícula nº 15679, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir de 27 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1195/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0104.0011343/2022-49,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) RAQUEL PEREIRA DUQUE, matrícula nº 15575, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria de Justiça de
Jerumenha para 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir de 27 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1196/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0104.0011343/2022-49,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO, matrícula nº 15599, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria de
Justiça de Guadalupe para 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir de 27 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1197/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0104.0011343/2022-49,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) AMANDA LOPES AIRES, matrícula nº 15796, Assessor de Promotoria de Justiça, da 2ª Promotoria de Justiça de
Floriano para Promotoria de Justiça de Jerumenha, a partir de 27 de abril de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1198/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ nº 1177/2022, datado de 25/04/2022, que adiouas férias daProcuradorade Justiça TERESINHA DE JESUS
MARQUES, referentes ao 2º período do exercício de 2022, permanecendo o gozo de férias no período de 01 a 30 de setembro de 2022,
conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021.
Retroajam-se os efeitos da Portaria para o dia 25/04/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1199/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias da Procuradorade Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS, titular da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 2º período do exercício de
2022, previstas para o período de 03 de outubro a 01 de novembro de 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021,
ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1200/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
RESOLVE
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DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0000111234.2017.8.18.0033, dia 26 de abril de 2022, na Comarca de Piripiri-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1201/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0330.0011345/2022-97,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) DENILSON MAGALHAES LEITE NOVAES, matrícula nº 285, Técnico Ministerial, do cargo comissionado de
Assessor Ministerial (CC-01), junto ao GAECO;
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1202/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0330.0011345/2022-97,
RESOLVE
NOMEAR ANA RAYZA SANTOS COSTA, CPF:***.445.403-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto ao
GAECO.
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), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1203/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0330.0011345/2022-97,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) RICARDO DE PADUA CICERO ALVES DE ALENCAR, matrícula nº 20001, do cargo comissionado de Assessor
Especial - CC08, junto ao GAECO, com efeitos retroativos ao dia 25 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1204/2022
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 19.21.0330.0011345/2022-97,
RESOLVE
NOMEAR o (a) servidor (a) DENILSON MAGALHAES LEITE NOVAES, matrícula nº 285, Técnico Ministerial, para exercer o cargo comissionado
de Assessor Especial - CC08 junto ao GAECO.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1205/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 000031471.2020.8.18.0032, dia 28 de abril de 2022, na Comarca de Picos-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1206/2022
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,
RESOLVE
NOMEARos candidatos aprovadosno10ºProcesso 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 dia03 de maio 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: TERESINA - PI
Área de Estágio: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
PCD

GUILHERME PINHEIRO BRITO
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1207/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0154.0011284/2022-19,
RESOLVE
NOMEAR RICARDO DE PADUA CICERO ALVES DE ALENCAR, CPF: ***.963.623-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01) junto à 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas.
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), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1209/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
CONSIDERANDO a solicitação da Promotora de Justiça Ana Sobreiro Botelho,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA, titular da Promotoria de Justiça Capitão de Campos, para atuar na
audiência de custódia referente aos autos do Processo nº 0800339-02.2022.8.18.0058, pautada para o dia 26 de abril de 2022, às 15 horas, em
substituição à Promotora de Justiça Ana Sobreiro Botelho, na comarca de Jerumenha-PI
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23115
Portaria Nº32/2022
Procedimento Administrativo- SIMP 000057-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo Leão
Coelho, 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 promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, foi solicitada a alteração estatutária da Fundação Dr. Roosevelt Bastos de Apoio Às Entidades dos Cegos do Piauí = FACEP, para
alterar o endereço da entidade, que passará a funcionar no Conjunto Nova Teresina, Quadra 26, Casa 17, Teresina-PI, Bairro: Aroeira.
7) que, as prestações de contas da Fundação , exercícios financeiros 2019 e 2020 encontram-se atrasadas.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000057-111/2022 a fim de analisar pedido de alteração estatutária da Fundação Dr.
Rooselvet Bastos e as contas dos exercícios financeiros 2019 e 2020.
Desde logo, que:
a) seja analisada documentação juntada pelo requerente e após, tomadas as providências cabíveis;
b) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
c) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referentes aos anos de 2019 e 2020;
d) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI23116
Procedimento Preparatório nº 05/2022
Portaria: 20/2022
SIMP: 00429-150/2021
PORTARIA Nº 20/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA
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DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça Titular da Comarca de Demerval Lobão/PI, no uso de suas
atribuições legais, com base no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 c/c art. 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores, dentre outros, a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência, expressamente elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 18/2021 que foi instaurada a partir da remessa de autos da NF nº 000119-228/2020, decorrente do Processo
1.27.000.000545/2020-79, encaminhado pelo Ministério Público Federal à Procuradoria Geral de Justiça, contendo Relatório de Inteligência
Financeira, com informações sobre operações financeiras comunicadas nos termos do art. 11 da Lei nº 9.613/98 e que nos documentos referidos
foi destacado o envolvimento de pessoa jurídica e órgão da administração pública, conforme o RIF mencionado;
CONSIDERANDO que o dito documento aponta para o fato de que o Fundo Previdenciário de Demerval Lobão/PI realizara transferência(s) para
a empresa em questão,não se sabendo a natureza de tais movimentações e o instrumento que as justifica, de molde que, sob tais argumentos, a
34ª Promotoria de Justiça fez remessa de cópia da NF ao Núcleo de Promotorias de Justiça com atribuição referente ao município citado, nos
termos da Resolução CPJ-PI nº 03/2018, para tomada de providências cabíveis, quanto a eventuais atos de improbidade administrativa,
ressaltando, no que pertine à investigação os fatos mencionados no relatório quanto às transferências efetivadas em benefício da empresa
GOMES OLIVEIRA CONTÁBIL LTDA - ME por Municípios do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que os fatos contidos nos autos levariam a indícios de prática de lavagem de dinheiro envolvendo crimes contra a
administração pública, ou seja, em detrimento do patrimônio público, os autos foram encaminhados ao Núcleo das Promotorias de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e distribuídos a esta Promotoria de Justiça, tendo a 34ª Promotoria de Justiça da
Capital compreendido que o relatório denota o envolvimento da pessoa jurídica citada;
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça da 34ª Promotoria de Justiça da Capital declinou da atribuição e determinou a remessa dos autos
ao NÚCLEO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE CAMPO MAIOR para distribuição, adotando as providências cabíveis quanto à
investigação de eventuais crimes correlatos, não tendo esta Promotoria de Justiça atuação criminal no caso, portanto;
CONSIDERANDO que em consulta a lista de empenhos emitidos pelo FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO/PI
no período correspondente a 20/05/2019 a 03/03/2020, por solicitação de auxílio ao CACOP, não foram encontrados documentos referentes à
empresa em comento, consoante e-mail acostado à presente portaria, com todos os seus anexos;
RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 18/2021 EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 05/2022de molde apurar a motivação,
as circunstâncias e os valores repassados pelo Fundo Previdenciário Municipal de Demerval Lobão/PI à empresa Gomes Oliveira Contábil Ltda
ME.
a) lavratura da respectiva portaria, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/2007;
b) o encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
c)a nomeação da servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa Moura para secretariar os trabalhos ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
d) a expedição ofício ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) do Ministério Público Estadual,
informando a instauração do procedimento, remetendo cópia da portaria ao Exmo. Sr. Dr. Coordenador do aludido Centro de Apoio;
e) o encaminhamento da presente portaria de conversão em formato Word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
f) a expedição de requisição ao Banco do Brasil S/A para que encaminhe os extratos bancários ref. ao período de 20/05/2019 a 03/03/2020 para
que informe os valores das movimentações bancárias do Fundo Previdenciário Municipal de Demerval Lobão/PI em relação à empresa Gomes
Oliveira Contábil Ltda ME, por se tratar de contas públicas, não gravadas por sigilo bancário.
Após, retornem os autos conclusos, para fins de análise por parte dessa Presentante Ministerial e adoção das demais providências cabíveis
frente ao caso em vertente.
Registre-se.
Cumpra-se.
Demerval Lobão/PI, 07 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23117
SIMP nº 000028.088.2022
PORTARIA N° 013/2022
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 Sussuapara-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
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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 Sussuapara-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 Sussuapara-PI, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, documentos
relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos JOSE BALDUINO DOS SANTOS, MANOEL LUCAS DOS SANTOS, FRANCISCO
ARAUJO DE MOURA FE e EDMILSON MARCOS DE SOUSA 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. 099.2021.
SIMP n. 003692.361.2021
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pela empresa MODERNA ENGENHARIA LTDA em desfavor do Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa,
Prefeito Municipal de Wall Ferraz-PI, no que diz respeito ao cancelamento unilateral de procedimento licitatório que a aludida empresa teria se
consagrado vencedora para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias urbanas do município.
Aduz ainda que enviou Manifestação para que pudessem diligenciar nas falhas e fazer a devida correção, porém sem resposta do ente municipal
e sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, sendo posteriormente o Edital relançado com as mesmas condições do anterior, sob a
denominação de Edital - RDC Eletrônico nº 001/2021 e que a empresa vencedora foi a VAGNER LEAL IBIAPINO - ME, com um valor da proposta
R$ 260.062.17 (duzentos e sessenta mil sessenta e dois reais e dezessete centavos) a mais do que a proposta da Empresa Representante do
Edital anterior cancelado.
Em que pese ressaltar, fato que causou estranheza foi que no Edital cancelado a empresa VAGNER LEAL IBIAPINO - ME havia sido
desclassificado por não cumprir uma das exigências, no entanto no Edital relançado não havia a mesma exigência e consagrou-se vencedora,
podendo haver um possível direcionamento licitatório por parte do ente municipal.
A exigência que havia no Edital cancelado e posteriormente foi retirado quando relançado:
Solicitadas esclarecimentos ao ente municipal, este acostou resposta nos Ids n. 34559501, 34569566, 34569580 e 34569602.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposto cancelamento unilateral de procedimento licitatório que a aludida empresa teria se
consagrado vencedora para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias urbanas do município de Wall Ferraz-PI.
No transcurso do feito, ao verificar resposta do município de Wall Ferraz foi possível verificar que o cancelamento unilateral do referido
procedimento licitatório se deu após parecer jurídico opinando pelo cancelamento unilateral devido o projeto estar incompatível com o
apresentando pela Gerência do Convênio junto à Caixa Econômica Federal, sendo uma falha grave da proposta.
Ademais, acerca do item que foi retirado do terceiro edital, aduz o Município: "o referido item não constava nos dois primeiros processos
licitatórios desse objeto e em nenhum outro relativo a obra realizado nesse Município (CONCORRÊNCIA 001/2020, RDC 001/2020) e após ter
sido incluso no terceiro procedimento onde teve como vencedor a Empresa Moderna Engenharia, foi retirado por entender como um item de
restrição de competividade de empresas de médio porte, sendo que foi utilizado somente nessa licitação. Não consta esse item em processos
anteriores e nem em processos posteriores"
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cientifique-se o noticiante acerca desta Decisão.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 16 de fevereiro de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI23118
PORTARIAN°77/2021(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº76/2021)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
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expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato nº 123/2021 (SIMP nº 000971- 138/2021) instaurada a fim de colher elementos sobre possível crime de
Roubo, relatado no Auto de Prisão em Flagrante n° 2100/2021, supostamente cometido por Antônio de Sousa Silva Filho e Matheus da Silva
Alves.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
tendo como objetivo de colher elementos sobre possível crime de Roubo, relatado no Auto de Prisão em Flagrante n° 2100/2021, supostamente
cometido por Antônio de Sousa Silva Filho e Matheus da Silva Alves.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Após o decurso do prazo sem resposta ao último ofício enviado, encaminhe-se novo expediente à Autoridade Policial deste município
requisitando-se que se proceda a averiguações, tais como a notificação da suposta vítima para que preste depoimento e, havendo elementos,
que seja instaurado Inquérito Policial referente aos fatos em apreço. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta pelo Delegado
de Polícia, desde já, determino que seja reiterado todos os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula
388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 18 de novembro de 2021.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°10/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº10/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato n° 126/2021 (SIMP n° 001089- 138/2021) instaurada a fim de apurar possível descumprimento ao decreto
municipal de nº 043/2021- GP/ PMB, em condutas enquadradas no crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, conforme relatado em
Relatório da Vigilância Sanitária, encaminhado por meio do Ofício nº 014/2021 a este órgão ministerial.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo apurar possível descumprimento ao decreto municipal de nº 043/2021- GP/ PMB, em condutas enquadradas no crime previsto no
art. 268 do Código Penal Brasileiro, conforme relatado em Relatório da Vigilância Sanitária, encaminhado por meio do Ofício nº 014/2021 a este
órgão ministerial.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial deste município;
Verifique-se a existência de procedimento para responsabilização sobre os fatos contidos neste procedimento na 2ª Promotoria de Justiça desta
comarca e, em caso negativo, encaminhe-se o Ofício nº 014/2021 àquele órgão ministerial;
Vistas ao gabinete após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para análise e adoção das medidas cabíveis;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e Francisco de
Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
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A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 27 de janeiro de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°40/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº39/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato nº 143/2021 (SIMP 001223-138/2021),
instaurada nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar possível crime ambiental praticado pelo senhor Francisco Paraibano, residente na
Localidade Inagazeira, Zona Rural de Barras.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo de apurar possível crime ambiental praticado pelo senhor Francisco Paraibano, residente na Localidade Inagazeira, Zona Rural de
Barras.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°41/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº40/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
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anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato nº 145/2021 (SIMP 001245-138/2021),
instaurada a fim de apurar possível prática do crime de estupro de vulnerável, informado por meio de denúncia advinda do Conselho Tutelar de
Barras-PI, contra a menor P.M.L.S.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo de apurar possível prática do crime de estupro de vulnerável, informado por meio de denúncia advinda do Conselho Tutelar de
Barras-PI, contra a menor P.M.L.S.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Oficie-se o Conselho Tutelar de Barras-PI e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Barras-PI, para fins de
realização de visita domiciliar à menor P.M.L.S., solicitando-se o envio a esta Promotoria de Justiça de relatório, bem como solicitando-se que
seja providenciado o acompanhamento da criança com a adoção de medidas disponíveis através da rede de proteção das instituições;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°57/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº56/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 152/2021 (SIMP nº 001267-138/2021), instaurada para apurar suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 129 e 147 do Código Penal, em parte combinados com a Lei 11.340/2006.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129 e 147 do Código Penal, em parte combinados com a Lei 11.340/2006.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato, anexando as informações
contidas nos autos;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
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Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°42/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº41/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato nº 155/2021-1ªPJB (SIMP nº 001299- 138/2021), instaurada nesta Promotoria de Justiça visando solicitar
informações à Delegacia de Polícia Civil desta cidade sobre o cumprimento de busca e apreensão domiciliar determinada nos autos do processo
nº 0000461-52.2015.8.18.0039.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo de solicitar informações à Delegacia de Polícia Civil desta cidade sobre o cumprimento de busca e apreensão domiciliar
determinada nos autos do processo nº 0000461-52.2015.8.18.0039.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Oficie-se o Conselho Tutelar de Barras-PI e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Barras-PI, para fins de
realização de visita domiciliar à menor P.M.L.S., solicitando-se o envio a esta Promotoria de Justiça de relatório, bem como solicitando-se que
seja providenciado o acompanhamento da criança com a adoção de medidas disponíveis através da rede de proteção das instituições;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23119
PORTARIA N.º 010/2022 - O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município
de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc., CONSIDERANDO: 1) 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; 2) que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI
tem atribuição para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor; 3) que o Estado deve
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII); 4) que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica
(CF/88, art. 170, V); 5) que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos
judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I e VII); 6) que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo
assim considerados aqueles cujo prazos de validade estejam vencidos ou, ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados,
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n° 8.078/90, art. 18, § 6º, I e II); 7) que compete ao Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de
consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do
Consumidor (Lei Complemetar n° 36/04, art. 5º, II); 8) que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode
instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou
iminente ao consumidor na comarca em que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complemetar n° 36/04, art. 19); 9) que as práticas
infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que pode ter início mediante lavratura de
auto de infração (Lei Complemetar n° 36/04, art. 14, II); 10) Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a
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porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que deve ser adicionado na gasolina é de 27%, sendo que a margem de erro é de 1% para
mais ou para menos. 11) que segundo o auto de infração n° 3340 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, em testes realizados no
estabelecimento comercial Posto Lider II, situado na Av. Deputado Pinheiro Machado, foi constatado a proporção de 32% de Álcool na Gasolina
comum e de mesmo percentual na gasolina aditivada, o que não corresponde ao percentual determinado pela ANP de 27% de álcool adicionado
a gasolina. 12) as diretrizes da Resolução ANP Nº 9 DE 07/03/2007. 13) que a adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de
combustíveis. A Lei N°8.723, de 1993 (e LEI No 10.203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001), estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Em
poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura. Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível
na gasolina comum é de 27%. O percentual na gasolina premium é de 25%. RESOLVE: Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO de apuração
de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a
observância do devido processo legal, na investigação dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei;
sendo determinado, desde logo, o seguinte: a) registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do
sistema próprio do MPPI, publicando-a no DJe; b) Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento
comercial para que este apresente sua defesa quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal. c) Encaminhando cópia
desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCONMP/PI; d) Aguarde-se o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração; e) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de
respectivos ARs e certificação. Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta. Parnaíba/PI,
28 de março de 2022-CRISTIANO FARIAS PEIXOTO-PROMOTOR DE JUSTIÇA
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SIMP nº 001231-369/2022
PORTARIAN° 019/2022019/2022
CONSIDERANDO:
O Dr. CRISTIANOFARIASPEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
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, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor;
que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art.5º,XXXII);
que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88,art.170,V);
que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lein°8.078/90,art.6º,IeVII);
que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujo
prazos de validade estejam vencidos ou, ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°8.078/90,art.18,§6º,IeII);
que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do
Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, e
em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (LeiComplemetarn°36/04,art.5º,II);
que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou
Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em que estiver
exercendo as respectivas atribuições (LeiComplementarn°36/04,art.19);
que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que pode ter início
mediante lavratura de auto de infração (LeiComplementarn°36/04,art.14,II);
as diretrizes da Resolução ANP Nº 9 DE 07/03/2007.
As diretrizes da RESOLUÇÃO ANP Nº 807, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.
que segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que
deve ser adicionado na
2ª
PROMOTORIA
DE
JUSTIÇA
CIVIL
DA
COMARCA
DE
PARNAÍBA,
ESTADO
DO
PIAUÍ.PROMOTORIADEDEFESADOSDIREITOSDIFUSOS,COLETIVOSEINDIVIDUAISHOMOGÊNEOS.
gasolina é de 27%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.
que a adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A Lei N°8.723, de 1993 (e LEI No 10.203, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2001), estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura.
Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na gasolina comum é de 27%. O percentual na gasolina premium é
de 25%.
as diretrizes da portaria do Inmetro 294, que modificou o limite de tolerância máximo no caso de erro contra o consumidor para 60 ml na
realização do teste no aferidor de 20 litros. Porém, em favor do consumidor, manteve-se a tolerância de 100 ml. Os seja, para um volume de 20
litros indicado no mostrador, os limites de erro ficam estabelecidos entre - 60 ml e + 100 ml no volume padrão do vasilhame aferidor, e não mais
de 100 ml para mais ou para menos.
que segundo o auto de infração n° 3308 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto
Shopping, com endereço na Avenida Francisca Borges dos Santos em Parnaíba, encontra-se com bomba de combustível em mau estado de
conservação e com erro na vasão de 70ml a casa 20 litros.
RESOLVE:
Instaurar PROCESSOADMINISTRATIVOde apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista
assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal,
2ªPROMOTORIADEJUSTIÇANOMUNICÍPIODEPARNAÍBA/PI
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na investigação dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei; sendo determinado, 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
DJe;
Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento comercial para que este apresente sua defesa
quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal.
Encaminhando cópia desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCON- MP/PI;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
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Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 1° de abril de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23120
PORTARIA N°. 01-03/2022-CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO-O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do Piauí, responsável pela defesa
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA; no artigo 25, inciso IV, da Lei
Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da
Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato em SIMP Nº. 003697-369/2021, no necessário Procedimento Preparatório, com finalidade
de apurar eventual crime de desobediência, bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº.
0803261-39.2018.8.18.0031, com tramitação na 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade
administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna; CONSIDERANDO que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), o
Processo Nº. 0800308-39.2017.8.18.0031, referente a Cumprimento de Sentença de Obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública
(Honorários), ajuizada em razão de sentença que condenou o executado a pagar honorários em favor do Fundo de Modernização e
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em face do
Município de Parnaíba (PI); CONSIDERANDO que, em sede de despacho inicial, restou determinado a remessa de cópia dos autos do Processo
Nº. 0803261-39.2018.8.18.0031, em anexo, à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias
quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código
Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva do Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal;
CONSIDERANDO ainda que, em mesmo despacho asseverou a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do seu ProcuradorGeral, com cópia do Processo Nº. 0803261-39.2018.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à configuração de
ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de determinação
judicial exarada no curso do citado processo; CONSIDERANDO o retorno dos autos a este gabinete, em observância a certidão Documento Nº.
34629285, apresentando o decurso do prazo de resposta ao Ofício Nº. 124/2022/3697-369/2021, endereçado ao Procurador-Geral do Município
de Parnaíba (PI); CONSIDERANDO que o descumprimento de determinação judicial constitui ainda, omissão indevida de prática de ato de ofício,
em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, situação prevista no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992; CONSIDERANDO que o artigo 37, caput, da Carta
Magna, estabelece que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência"; CONSIDERANDO que o Ministério Público é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme artigo 127, da Carta Magna; CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 90 (noventa)
dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto
dos autos; CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou
do objeto tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução CNMP Nº.
023/2007. Ademais, com intuito de dar continuidade às investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação. DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO: Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do
artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do
Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar eventual crime de desobediência, bem como, conduta omissiva perpetrada pelo
Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0803261- 39.2018.8.18.0031, com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba
(PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial
exarada nos autos, determinando as seguintes providências: a) autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram
sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do
Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional
de Combate à Corrupção - CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí; b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail
publicações), para a devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da ProcuradoriaGeral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público; c) reitere-se os termos do Ofício Nº. 124/2022/3697-369/2021, endereçado ao Procurador Geral do Município de Parnaíba
(PI) restando fixado o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019. Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para
cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019. Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações,
certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos. Registros necessários em SIMP. Cumpra-se. Parnaíba (PI), 10 de fevereiro de
2022. DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO-Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI).
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI
Procedimento Administrativo SIMP N° 000002-420/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Administrativo, registrado em SIMP sob o Nº.000002-420/2020, através do Grupo Regional de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Região de Parnaíba (PI), tenho como objetivo acompanhar o abastecimento de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), no
âmbito do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, localizado no Município de Parnaíba (PI).
Autuado e registrado o procedimento, sob a presidência da Promotora de Justiça Francineide de Sousa Silva, inicialmente, foi expedido o Ofício
Nº. 002/2020/1- 420/2020, ao Diretor do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, solicitando as seguintes providências: a) realizar o
inventário de EPI's e TESTES DIAGNÓSTICOS, preenchendo a PLANILHA EPI'S/TESTES, enviada com este ofício, preenchendo-a, registrando
as quantidades recebidas da SESAPI, por aquisição própria e as doações recebidas, bem como, os respectivos descartes (EPI's e testes
utilizados) e, também, encaminhar, quinzenalmente, essa PLANILHA devidamente preenchida sempre que o Hospital receber e dispensar tais
equipamentos aos seus pacientes e a outras Unidades de Saúde, porventura, contratadas para acompanhamento por este Grupo de Trabalho,
por meio do e-mail: gruporegionalparnaiba@mppi.mp.br; b) apresentar, no mesmo prazo, a relação do estoque atualizado e a previsão de data
para esgotamento dos EPI's e testes diagnósticos disponíveis; c) qual o planejamento ou as providências adotadas pelo Hospital para sanar
eventual desabastecimento de EPI's e testes.
Ato contínuo, através do Despacho Nº. 2626154, foi determinada a juntada de expediente encaminhado pelo Coordenador do Grupo Regional de
Promotorias Integradas, referente ao Protocolo SIMP Nº. 001283-369/2020, encaminhando denúncia de grupo de
médicos de Parnaíba (PI), solicitando ao Município de Parnaíba (PI) a elaboração do Plano Municipal de Contingência para enfrentamento ao
COVID-19.
Tendo em vista o recebimento da denúncia, foi expedido o Ofício Nº. 18/2020/02-420/2020, no evento de Documento Nº. 2627273,
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encaminhando resposta aos médicos denunciantes, acerca da existência do presente procedimento, e as medidas adotadas por este Órgão
Ministerial.
Comunicações feitas à Ouvidoria e ao Coordenador do Grupo Regional, conforme Documento Nº. 2627445.
Em resposta, a Direção do HEDA encaminhou o Ofício Nº. 99/2020, anexado aos autos via Documento Nº. 2634624, encaminhando planilha de
inventários dos equipamentos de proteção individual, contendo as aquisições e data prevista de esgotamento dos insumos.
Diante do teor da resposta da Direção do HEDA, haja vista não ter atendido integralmente as solicitações feitas por este Grupo Regional, nos
Ofícios Nº. 02/2020 e Nº. 13/2020, foi determinada a expedição de novo ofício, solicitando daquele Órgão manifestação acerca do planejamento
ou as providências adotadas pelo Hospital para sanar eventual desabastecimento de EPI's e testes - Documento Nº. 31330101.
Atendendo as solicitações ministeriais, o Diretor do Hospital Dirceu Arcoverde - HEDA encaminhou o Ofício Nº. 129/2020/HEDA, relatando em
suma, que as aquisições dos EPI'S são feitas com antecedência, visando o não abastecimento, e mais, utilizando as medicações conforme
Protocolo de Manejo Clínico do COVID-19, da Secretaria de Estado de Saúde - SESAPI, de maio de 2020 - Documento Nº. 2656064.
Tendo em vista o esgotamento iminente dos EPI'S conforme as informações constantes na planilha encaminhada com o sobredito ofício, foi
determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, para que esta procedesse à dispensação dos EPI's, diante da
imprescindibilidade desses equipamentos aos profissionais que atendem os pacientes com COVID-19 - Documento Nº. 2658893.
Juntada aos autos demanda registrada em SIMP sob Nº. 001327-369/2020, por motivos de relação com o objeto do presente procedimento Documento Nº. 2669593.
Após a reiteração de ofício, atendendo à solicitação deste Órgão de Execução, o Secretário de Estado da Saúde do Piauí, Florentino Alves Veras
Neto, informou por meio do Ofício SESAPI/GAB Nº. 1627/2020, que o referido órgão estadual vinha fornecendo de forma continuada insumos e
EPI's ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, conforme as solicitações da Direção do citado hospital, e juntou à resposta relatório
quantitativo do material dispensado - ex vi do Documento N°. 31446225.
Ato contínuo, expediu-se ofício ao Diretor do HEDA em Parnaíba (PI), para que confirmasse o recebimento dos materiais nas quantidades e
especificações informadas no relatório da SESAPI, e informar a regularidade dos envios conforme a demanda do Hospital, de forma quinzenal,
nos termos das solicitações contidas na Portaria do presente procedimento.
Juntada aos autos cópia da Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000064-284/2020, em atendimento à decisão prolatada neste citado
protocolo, por guardar relação com o objeto do presente procedimento administrativo.
Em sede de Despacho, via Documento Nº. 2750136, foi determinada a reiteração do Ofício Nº. 154/2021/02-420/2020, considerando a inércia da
parte requerida em apresentar manifestação.
Posteriormente, por meio do Despacho via Documento Nº. 2807220, em vista do teor da denúncia recebida, referente ao Protocolo SIMP Nº.
000064-284/2020, foi determinada a expedição de ofícios ao Diretor do HEDA, para informar a dispensação de EPI's, incluindo avental
impermeável e luvas de procedimentos não-cirúrgicos aos profissionais, e ao Secretário de Estado da Saúde, para informar a regularidade da
dispensação de EPI's ao HEDA.
Despacho de reiteração dos Ofícios - Documento Nº. 2847348.
Juntada aos autos da resposta da SESAPI, encaminhada por meio do Ofício SESAPI/GAB Nº. 198/2020, informando que todos os materiais
foram devidamente fornecidos ao HEDA, e requerendo o arquivamento do Procedimento Administrativo, conforme Documento N°. 2851631.
Resposta da Direção do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, anexada aos autos nos Documentos Nº. 2855458 e Nº. 2855488,
informando a regularidade
dos EPI's, com discriminação quantitativa dos insumos recebidos por aquisição própria, da SESAPI, e por doações.
Determinada a expedição de novo ofício à Diretora do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, solicitando o encaminhamento da planilha
atualizada, tendo em vista o transcurso do prazo quinzenal outrora já informado, para envio das documentações - Documento Nº. 3195169.
Resposta do HEDA anexadas aos Documentos Nº. 3219483 e Nº. 3219484, com as aquisições do período de 13/08/2020 a 11/12/2020.
Despacho via Documento Nº. 3404999, datado de 25 de fevereiro de 2021, solicitando o envio da planilha atualizada, tendo em vista que a última
documentação encaminhada a este Órgão Ministerial foi no mês de dezembro de 2020.
Após expedição dos Ofícios Nº. 16/2021/02-420/2020 e Nº. 023/2021/02- 420/2020, a Direção do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA
encaminhou o Ofício Nº. 184/2021, em resposta às solicitações ministeriais, contendo a planilha atualizada do período de 15/12/2020 a
14/05/2021.
Em vista da publicação da Portaria PGJ/PI Nº. 2569/2021, pertinente à revogação da designação de Promotores de Justiça para integrarem os
Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, constantes nas Portarias PGJ/PI Nº. 928/2020, Nº. 975/2020,
Nº. 843/2021 e Nº. 1692/2021, bem como, extinção dos grupos regionais de acompanhamento do COVID-19, houve a redistribuição dos autos à
1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), decorrente da atribuição para atuação no feito.
Em resumo é o relatório.Passa-seaanálisedosfatos.
O cerne deste procedimento tinha por escopo verificar para desenvolvimento das atividades relacionadas ao COVID-19, com o escopo de evitar a
propagação de doença e garantir o direito à saúde.
Consoante a Portaria Nº. 02/2020, o presente Procedimento Administrativo foi instaurado com o objetivo de "acompanhar o abastecimento de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, localizado no município de Parnaíba-PI".
Conforme informado pelo Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, por meio de todos os ofícios encaminhados, os profissionais que laboram
no referido nosocômio estão recebendo equipamentos de proteção individual, de acordo com suas necessidades, sendo juntados vários
documentos aos autos.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
Neste ponto, vale frisar que o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA recebe pacientes de inúmeros Municípios da região, inclusive dos
estados vizinhos, e não chegaram ao conhecimento do Grupo Regional de Parnaíba, durante sua vigência, denúncias de que o Hospital não
dispõe de equipamentos de proteção individual.
É importante ressaltar que os casos de infectados e o número de óbitos pelo NovoCoronavírus(COVID-19)vem apresentando redução
significativa, à medida que ocorre o avanço das faixas etárias e grupos prioritários de vacinação. Tal aspecto fica demonstrado, no presente caso,
no fato que o referido nosocômio desativou a UTI específica para tratamento de pacientes internados em função do coronavírus, conforme
amplamente divulgado pela imprensa local, a exemplo da seguinte notícia:
<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/07/31/hospitais-dao-alta-aos-ultimos-pacientes-e- fecham-alas-covid-no-piaui.ghtml>.
Caso surjam fatos novos referentes ao controle e prevenção adequados de propagação do NovoCoronavírus(COVID-19), este Parquet voltará a
atuar.
Desta forma, não há motivos para o prosseguimento do presente procedimento, visto que o objeto do mesmo encontra-se solucionado. Isto posto,
após estas análises supra, e como não há outras diligências a serem cumpridas, esta Promotoria de Justiça, por seu agente subassinada, resolve
arquivar o presente procedimento, nos termos do artigo 12, da Resolução 174/2017, do CNMP.
Por fim, encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial Eletrônico do
MPPI.
Comunique-se o CSMP e o CAODS acerca do teor desta decisão. Por fim, deixa-se de cientificar as partes, porque o procedimento foi instaurado
em decorrência de dever de ofício.
Cumpridas as determinações, dê-se baixa no SIMP, e arquive-se os autos.
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Parnaíba (PI), 16 de dezembro de 2021.
DR.ANTENORFILGUEIRAS LÔBO NETO
Titularda01ª.PromotoriadeJustiçadeParnaíba(PI)

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA - PI23121
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 15/2021 SIMP N° 000495-164/2020
(Vistos em Correição Interna)
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado a partir das declarações apresentadas pela Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, versando
acerca da situação de vulnerabilidade no qual o seu pai, o idoso Valdivino Sampaio Filho, se encontra.
Oficiado o CREAS do Município de Batalha-PI, solicitando a confecção de relatório social do idoso Valdivino Sampaio Filho. Em resposta, foi
encaminhado o relatório psicossocial, relatando, em síntese, o seguinte: "Na ocasião a equipe não localizou o idoso e posteriormente foi mantido
contato com a filha do mesmo, a Sr.ª Walma e solicitado o seu comparecimento a sede do CREAS para prestar maiores informação sobre a
situação do pai. A Sra. Walma, relatou a equipe que o pai vive alcoolizado, que possui 05 filhos, mas recusa-se a ser cuidado pelos mesmos pra
morar em um quarto cedido por um amigo em uma Pousada localizado na Localidade Bela Vista." ID 32831403
Foi determinado a notificação da noticiante para comparecer a esta Promotoria de Justiça, a fim de prestar informações sobre o problema que
deu ensejo à instauração destes autos. ID 32944831
Notícia de Fato devidamente convertida em Procedimento Administrativo n° 15/2021. ID 33245251
Certificado nos autos, que foi entrado em contato com a Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, tendo sido informado que o seu genitor, continua
residindo sozinho, que não foi providenciado a sua internação em clínica particular e nem sua interdição, e que também não foi acompanhado
pelo CAPS, pois também se recusa a realizar consulta médica. ID 33410244
Oficiado novamente o CREAS do Município de Batalha, para realização de nova visita na residência do Sr. Valdivino, com elaboração de relatório
social. Em resposta, foi encaminhado a seguinte manifestação: "Vimos através deste, informar a impossibilidade de intervenção e
acompanhamento do Sr.º Valdivino Sampaio Filho, 71 anos, nascido em 26/10/1949,em razão do mesmo passar maior parte do tempo no
município de Esperantina, inviabilizando a localização do mesmo por esta equipe, tendo sido repassado a esta equipe a informação que às vezes
o supracitado fica pelo entorno da praça do mercado." ID 34243649
Foi determinado novo contato com a Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, via ligação, certificado nos autos, o seguinte: "Certifico que, nesta
data, entrei em contato, por meio telefônico com a Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, tendo a mesma informado que seu genitor, Sr. Valdivino
Sampaio Filho, está residindo com ela no endereço Conjunto Palestina, Q 03 C 19, na cidade de Esperantina/PI; que está se alimentando
corretamente; que continua dependente de bebida alcoólica, mas não aceita internação e tratamento; que o seu benefício é sacado pela exesposa, mas que esta repassa corretamente o valor à família; que em razão da atual situação de debilidade do idoso e por não estar mais
residindo sozinho, não tem mais interesse em prosseguir com o presente procedimento instaurado nesta promotoria". ID 53229312
É o necessário. Fundamento.
O procedimento em apreço foi instaurado a partir das declarações apresentadas pela Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, versando acerca da
situação de vulnerabilidade no qual o seu pai, o idoso Valdivino Sampaio Filho, se encontra.
Após realização de diligências, verificou-se, em contato com a noticiante, que a situação de vulnerabilidade do idoso Valdivino Sampaio Filho,
não mais persiste, tendo em vista que atualmente o idoso reside com a Sra. Walma Cristiane Alves Sampaio, na cidade de Esperantina/PI,
informando ainda, que não tem mais interesse em prosseguir com o procedimento instaurado nesta promotoria, tendo em vista que atualmente o
idoso não estar mais residindo sozinho. ID 32142411
Assim, entendemos que só nos resta arquivar o feito, não sendo caso de adoção de quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou
judicial, posto que o objeto do procedimento em apreço foi alcançado na sua totalidade.
Isto posto, PROMOVOoARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, no âmbito desta Promotoria de Justiça, sem necessidade de
encaminhamento ao Conselho Superior para homologação, DETERMINANDO:
A remessa de cópia da presente Promoção de Arquivamento, para
PUBLICAÇÃOem Diário Oficial do Ministério Publico;
A COMUNICAÇÃOao CAODEC/MPPI,sobre a decisão de arquivamento dos presentes autos;
Seja COMUNICADO, a reclamante, conforme preconiza o art. 13 da mesma resolução, que poderá apresentar recurso administrativo, no prazo
de 10 (dez) dias, com as respectivas razões escritas, que será juntado aos autos do referido procedimento para análise.
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários. Cumpra-se.
Batalha-PI, 31 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 33/2020 SIMP N° 000466-164/2019
(Vistos em Correição Interna)
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado a partir das declarações apresentadas pela Sra. MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO
NASCIMENTO, mãe de três alunas da U. E. Joana D'Arc Castelo Branco, situada na Localidade Caraíbas, zona rural de Batalha-PI, versando
sobre a falta de transporte escolar na Localidade "Guarimã", zona rural desta cidade, na qual a declarante reside.
Oficiado a Secretaria Municipal de Educação de Batalha-PI, solicitando informações e providências sobre o transporte escolar dessa região.
Decorrido o prazo, sem manifestação.
Determinada a notificação da noticiante para comparecimento a esta unidade ministerial, a diligência deixou de ser cumprida em razão da
suspensão do atendimento presencial, medida adotada no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí como forma de prevenção ao contágio
pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
Assim, devido ao lapso temporal transcorrido desde a instauração do presente feito e diante da possibilidade de ter havido alteração do quadro
fático sob investigação, restou necessário colher informações atualizadas pertinentes ao caso junto à noticiante.
Notícia de Fato devidamente convertida em Procedimento Administrativo n° 33/2020. ID 32119848
Em termo de informações colhidos no dia 27 de novembro de 2020, a reclamante informa, em síntese, o seguinte: Que após o comparecimento
nesta Promotoria de Justiça, a prefeitura de Batalha disponibilizou uma van para transportar os alunos da Localidade Guarimã e que concorda
com o arquivamento do procedimento em epígrafe.". ID 32142411
É o necessário. Fundamento.
O procedimento em apreço foi instaurado a partir das declarações apresentadas pela Sra. MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO
NASCIMENTO, mãe de três alunas da U. E. Joana D'Arc Castelo Branco, situada na Localidade Caraíbas, zona rural de Batalha-PI, versando
sobre a falta de transporte escolar na Localidade "Guarimã", zona rural desta cidade, na qual a declarante reside.
Após realização de diligências, verificou-se, através do termo de informações da Sra. Maria de Lourdes Rodrigues do Nascimento, que a situação
não persiste mais, tendo em vista que foi disponibilizado transporte escolar para a Localidade "Guarimã", concordando a reclamante com o
arquivamento do procedimento. ID 32142411
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Assim, entendemos que só nos resta arquivar o feito, não sendo caso de adoção de quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou
judicial, posto que o objeto do procedimento em apreço foi alcançado na sua totalidade.
Isto posto, PROMOVOoARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, no âmbito desta Promotoria de Justiça, sem
necessidade de encaminhamento ao Conselho Superior para homologação, DETERMINANDO:
A remessa de cópia da presente Promoção de Arquivamento, para
PUBLICAÇÃOem Diário Oficial do Ministério Publico;
A COMUNICAÇÃOao CSMP-PI,sobre a decisão de arquivamento dos presentes autos, com base no art. 12 da Resolução 174/2017 do CNMP.
Seja COMUNICADO, a reclamante, conforme preconiza o art. 13 da mesma resolução, que poderá apresentar recurso administrativo, no prazo
de 10 (dez) dias, com as respectivas razões escritas, que será juntado aos autos do referido procedimento para análise
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários. Cumpra-se. Batalha-PI, 31 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL n.º 76/2018 SIMP n° 000211-164/2018
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o escopo de apurar notícia de contratação, no ano de 2013, de serviços de reforma da Praça Antônio
Guilherme, também conhecida como Praça da Coletoria, situada nesta edilidade, sem a realização de procedimento licitatório.
Consta nos autos relação extraída do site do TCE-PI, apontando empenhos realizados nos meses de setembro a dezembro do ano de 2013,
indicando fracionamento de despesas no valor de R$ 22.686,18 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) para a
realização de serviços de reforma de praças públicas municipais de Batalha (fl.34).
Notificada, a investigada, Sra. Teresinha de Jesus Cardoso Alves, gestora deste Município à época dos fatos, deixou transcorrer em branco o
prazo para manifestação, conforme certidão de ID nº 31944042.
Foi designado audiência, a ser realizada por videoconferência, no dia 17.11.2020 (terça-feira), às 11h, a fim de discutir lavratura de Acordo de
Não Persecução Cível - ANPC.
Consta nos autos solicitação de ajuste na minuta de ANPC encaminhada pela requerida, no entanto, foi determinado a sua comunicação, por
meio de seu advogado, sobre a impossibilidade de celebração de acordo de não persecução cível na esfera da improbidade administrativa
independentemente de confissão. ID 33643202
Posteriormente, verifica-se que a noticiada foi intimada, por meio de seu representante legal, para se manifestar acerca do interesse em celebrar
ANPC no bojo destes autos, tendo transcorrido em branco o prazo de resposta.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Demais disso, impende ressaltar que tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO PAULO que trata de controvérsia
relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade
administrativa.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese:
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."
STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos
acrescidos).
Vê-se, pois, que, ainda sob a égide da antiga redação da Lei n. 8.429 (LIA), a Suprema Corte entendeu que somentesão imprescritíveis as ações
de ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha
causado prejuízo ao erário, praticado de forma culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA).
Lado outro, aprovada a Lei n. 14.230/2021 (por assim dizer, "nova LIA"/ NLIA), com publicação em 25/10/2021, que alterou a Lei n. 8.429 (LIA),
tem- se que a matéria de prescrição do ato de improbidade administrativa foi modificada, estabelecendo o novel art. 23:
.Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Leiprescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fatoou,
no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a perma-nência.(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) III - (revogado). (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corri- dos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não conclu- ído o
processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Jus- tiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da inter- rupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativa- mente a todos os que concorreram para a prática do ato de
improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo pro- cesso, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendemse aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
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A nosso sentir, é possível inferir que a nova regulação da matéria emexame (prescrição etc.) deve alcançar imediatamente os
PROCEDIMENTOS IN-VESTIGATÓRIOS EM CURSO, quer quanto a fatos ocorridos posteriormente à apro- vação da Lei n. 14.230/2021 ("nova
LIA"/NLIA), publicada em 25/10/2021 -, quer no que se refere a fatos ocorridos antes da vigência da NLIA, vigente, válida e eficaz, por força do
seu efeito imediato e geral (LINDB, art. 6º), quer também para beneficiar investigado, considerando que a NLIA se rege pelos princípios do direito administrativo sanci- onador:
"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade admi- nistrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.".
Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 1.153.083/MT, sob
relatoria do ministro Sérgio Kukina, da 1ª Turma:
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS
BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFAS- TADA A
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNI- CO, DO CPC.
O artigo 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidadede retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do
dispositivoconstitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo oqualaleimaisbenéfica retroage. Precedente.
Afastado o fundamento da aplicação analógica do artigo 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no artigo 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente provido".
Enquanto espécie do direito punitivo, o certo é que o Direito Adminis-trativo Sancionador é destinatário da "retroatividade" ou "eficácia
imediata" maisbenéficaespecialmentequantoaosPROCEDIMENTOSEMCURSO,razãopela
qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado devem ter aplicação imediata, bem como devem retroagir a todos os procedimentos
em andamento.
De sorte que, pela nova sistemática legal, a demanda inicial da ação de improbidade administrativa (AIA) deve atentar para os seguintes
requisitos: (i) Individua- lização da conduta do demando(a)(s); (ii) conjunto probatório mínimo que demonstre a ocorrência das hipóteses dos arts.
9º a 11 da NLIA; (iii) fortes indícios que indiquem a autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (iv) documentos ou justifica- ção
que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado.
Assim sendo, se o Órgão Acusador perceber que, no exame da subsunção jurídica ao novo conceito legal de improbidade administrativa,
inexistem elementos nos autos que permitam ao julgador se convencer da ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021
("nova LIA"/NLIA) e de sua autoria (NLIA, art. 17, §6º, I), se o Parquet notar a inadequação mesma do procedimento ou da via eleita, ante a
ausência de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo específico imputado (NLIA, art. 17, §6º, II) ou mesmo a ausência das
condições de admissibilidade ou prosseguimento de futura ação de improbidade (a exemplo da prescrição, ausência de dolo específico, descontinuidade típico normativa de antiga e possível conduta ímproba etc.), a nosso sentir, deverá proceder ao (a) arquivamento dos
procedimentos em curso ou (b) pe-dir, se já tramitando judicialmente, caso a caso, à luz das regras e princípios de di-reito
intertemporal, a rejeição mesma do processamento/prosseguibilidade do feito(art.17,§ 6ºB).
Postas essas premissas, volvendo-se à análise do caso em tela, na novel compreensão legal do conceito de improbidade administrativa, o
Inquérito Civil n°76/2018 - SIMP 000211-164/2018 - trata de fatos que datam mais de 8 (oito) da
suaocorrência(emverdade,fatosquesupostamenteteriamocorridonoanode2013),
sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou nula probabilidade de quantificação do dano ao erário.
Ainda que venha se levar a efeito o prosseguimento deste procedimento para se apurar a existência de irregularidade/débito, e caso existente,
será quase impossível ou improvável quantificá-lo.
É que não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem
disfarçam irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito.
Tal situação do âmbito do Ministério Público Federal, por exemplo, tem levado os procedimentos ao arquivamento. A 5ª Câmara de Coordenação
e Revisão, em sua 945ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela aprovação da Orientação nº 4, segundo a
qual:
"A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura
diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função da(s) irregularidade(s) acima apontada(s) - fatossupostamente ímprobos de 2013, encontra-se fulminada
pela prescrição, nos termos do artigo 23, caput, da "nova LIA", com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, que dispõe:
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei pres- creve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no
casodeinfraçõespermanentes,dodiaemquecessouapermanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por estarem prescritos, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da
Resolução CNMP nº 23/2007.
Diante do exporto, DETERMINO:
Publique-se a presente decisão em DOEMP;
Deixo de proceder com base no art. 10, §3° da Resolução n° 23/2007, do CNMP, tendo em vista a instauração do procedimento de ofício;
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Expedientes necessários.
Batalha-PI, 04 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 25/2022 SIMP N° 000509-164/2020
Objeto: converter o Procedimento Preparatório SIMP nº 000509-164/2020 em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidade quanto a
lotação definitiva de servidores efetivos no município de Batalha-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/Promotoria
deJustiçadeBatalha, por intermédio de sua agente signatária, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV,
alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo
8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 1º e art. 2°, §7° da Resolução CNMP nº 23/2007, que regulamenta a instauração do inquérito civil, e
dispõe que vencido o prazo do Procedimento Preparatório, será promovido o arquivamento, o ajuizamento da respectiva ação civil pública ou
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será convertidoeminquérito civil.
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública e o dano ao patrimônio público material poderá ensejar a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme preconiza o artigo 10 e 11 da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDOque o procedimento foi instaurado com a finalidade de apurar irregularidades referentes aos seguintes pontos: lotação definitiva
de servidores efetivos, implantação do PISAN 2014/2015 e adequação de gastos com pessoal ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal no
âmbito do município de Batalha-PI;
CONSIDERANDOo lapso temporal entre a conversão para Procedimento Preparatório até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDOque os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes.
RESOLVE: Converter os autos do Procedimento Preparatório nºSIMPn°000509-164/2020emInquéritoCivil, procedendo-se aos registros
próprios no SIMP e demais providências de costume, determinando, desde logo:
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
Ciência ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP/MPPI;
Encaminhem-se cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí DEMPPI;
Que seja REQUISITADO, ao SINDSERM do Município de Batalha/PI, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se ainda persiste as
informações sobre irregularidades quanto à lotação definitiva de servidores efetivos no Município de Batalha-PI..
Publique-se. Cumpra-se.
Batalha-PI, 30 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 27/2022 SIMP N° 000547-164/2021
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, com o objetivo de apurar notícia de acumulação de cargos pelo servidor
RICARDO LOPES DE MORAIS MELO, exercendo as funções de contador contratado (Estado do Piauí); função efetiva de vigia (Batalha),função
efetiva de vigia (Esperantina).
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ/ Promotoria de
Justiça de Batalha, por intermédio de sua agente signatária, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea
"a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e:
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância do inciso XI do mesmo artigo: a) dois cargos de professor; b) um cargo de
professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDOque as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
estados e municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDOque é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a
cargo do Ministério Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000547-164/2021 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o escopo de apurar notícia de possível acumulação ilícita de
cargos públicos por parte de RICARDO LOPES DE MORAIS MELO, exercendo as funções de contador contratado (Estado do Piauí); função
efetiva de vigia (Batalha),função efetiva de vigia (Esperantina).
RESOLVE
ConverterosautosdaNotíciadeFatonº000547-164/2021emProcedimento Preparatório nº 27/2022, procedendo-se as anotações em livro
próprio e demais providências de costume, DETERMINANDO, desde logo:
A remessa de cópia da presente portaria para PUBLICAÇÃOem Diário do Ministério Público, por meio do e-mail de publicações;
CIÊNCIAao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público-CACOP/MPPI;
Que seja reiterado REQUISIÇÃO, presente no item "a", do despacho ID 53145403, agora sendo enviado ao e-mail:
procuradoria@esperantina.pi.gov.br;
Que seja reiterado REQUISIÇÃO, presente no item "b", do despacho ID 53145403, procedendo a expedição do ofício via Correios;
Que seja SOLICITADO, ao TCE/PI, informações detalhadas sobre salários/vencimentos percebidos por RICARDO LOPES DE MORAIS MELO
(024.093.833-00), a partir do ano de 2020 até a data da realização da pesquisa das informações.
c) Nomeio o (a) servidor (a) SILMARADESAMPAIOSOUSApara secretariar os trabalhos, sob termo de compromisso;
Publique-se. Cumpra-se. Batalha-PI, 07 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIADEINSTAURAÇÃODEPROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº18/2022
SIMPN°000499-164/2021
Objeto: converter a Notícia de Fato SIMP nº 000499-164/2021 em Procedimento Preparatório, com o objetivo de apurar notícia de possível
irregularidade em contrato de adesão celebrado entre o Município de Batalha-PI e a empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ nº 26.732.924/0001-86), no valor
global de R$ 4.458.576,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais), tendo como objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de asseio, manutenção e outros continuados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/Promotoria
deJustiçadeBatalha, por intermédio de sua agente signatária, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV,
alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo
8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
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Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDOinformações apresentadas pelo Sr. Raimundo Rodrigues do Nascimento, noticiando possível irregularidade em contrato de
adesão celebrado entre o Município de Batalha-PI e a empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ nº
26.732.924/0001-86), no valor
global de R$ 4.458.576,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais), tendo como objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de asseio, manutenção e outros continuados;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores, dentre outros, a
legalidade,aimpessoalidade,amoralidade,publicidadeeeficiência, expressamente elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3º da Lei nº 8.666/93);
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/92,
e, notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos,
ou dispensá-los indevidamente,acarretando perda patrimonial efetiva (art. 10, inc. VIII da Lei nº 8.429/92);
CONSIDERANDOque, de acordo com o disposto no art. 7º do Decreto 7.203/10, os editais de licitação para contratação de empresas
prestadoras de serviços terceirizados, bem como os convênios e instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva projeto
no âmbito de órgão ou entidade federal, devem estabelecer vedação de que familiar de agente público preste serviço no órgão ou entidade em
que este exerça cargo ou função de confiança;
CONSIDERANDO o Regime Jurídico administrativo, desenhado na Carta Magna de 1988, que estabelece, dentre outros deveres, a necessária
observância do princípio da legalidade e da impessoalidade administrativa, a qual veda a utilização da máquina pública como forma de promoção
ou benefício pessoal, determinando atuação institucional interditando a ocorrência de favoritismos, preferências e animosidades;
CONSIDERANDOa necessidade de apurar notícia de possível irregularidade em contrato de adesão celebrado entre o Município de Batalha-PI e
a empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ nº
26.732.924/0001-86), no valor global de R$ 4.458.576,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais),
tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de asseio, manutenção e outros continuados;
CONSIDERANDOdecorrido lapso temporal da instauração da Notícia de Fato nº 000499-164/2021;
RESOLVE:Converter osautosdaNotíciade Fatonº 000499-164/2021 em Procedimento Preparatório, procedendo-se aos registros próprios no
SIMP e demais providências de costume, determinando, desde logo:
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
Ciência ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP/MPPI;
Encaminhem-se cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí DEMPPI;
Que seja enviado SOLICITAÇÃO, ao TCE-PI, para encaminhar, noprazo de 10 (dez) dias úteis, documentação comprobatória da existência de
repasses de valores entre o Município de Batalha - PI e a Empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ nº
26.732.924/0001-86).
Publique-se. Cumpra-se.
Batalha-PI, 28 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 29/2022 SIMP N° 000043-164/2022
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, a fim de apurar o possível cometimento de atos ímprobos ante as
irregularidades a que faz referência a Tomada de Contas Especial (TC011341/2017) do Convênio nº 078/2010, firmado entre o Município de
Batalha/PI e a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí
- SESAPI, precipuamente, quanto à ausência de prestação de contas do citado convênio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por
intermédio da Promotoria de Justiça de Batalha, por sua Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da
CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e:
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDOainda, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição da República, que regem a administração pública;
CONSIDERANDOque as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000043-164/2022, até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDOque o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o escopo de apurar o possível cometimento de atos ímprobos
ante as irregularidades a que faz referência a Tomada de Contas Especial (TC011341/2017) do Convênio nº 078/2010, firmado entre o Município
de Batalha/PI e a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí - SESAPI, precipuamente, quanto à ausência de prestação de contas do citado
convênio.
CONSIDERANDO os autos do Processo TC 011341/2017, Acordão n° 640/2021 verificando a ocorrência de indicação de imputação de débito
(dano ao erário) ao ex-gestor do Município de Batalha/PI, Sr. Amaro José de Freitas Melo e a Sra. Marlene Lustosa Lages Costa, no valor de R$
8.903,82 (oito mil novecentos e três reais e oitenta e dois centavos) e também ao Sr. Amaro José de Freitas Melo e a Sra. Jacqueline Freitas
Melo Silva, no valor de R$ 6.608,93 (seis mil seiscentos e oito reais e noventa e três centavos), decorrente de irregularidades na prestação de
contas do Convênio 78/2010, com valores empenhados e executados após o cancelamento do convênio.
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RESOLVE
Converter os autos da Notícia de Fato nº 000043-164/2022em Procedimento Preparatório nº 29/2022, procedendo-se as anotações em livro
próprio e demais providências de costume, DETERMINANDO, desde logo:
A remessa de cópia da presente portaria para PUBLICAÇÃO em Diário Oficial do Ministério Público, por meio do e-mail de publicações;
CIÊNCIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP/MPPI;
d) Que seja SOLICITADO, ao CACOP/MPPI, o cálculo atualizado do débito imputados nos autos do Processo TC 011341/2017, Acórdão n°
640/2021, ao ex-gestor do Município de Batalha/PI, Sr. Amaro José de Freitas Melo e a Sra. Marlene Lustosa Lages Costa, no valor de R$
8.903,82 (oito mil novecentos e três reais e oitenta e dois centavos) e também ao Sr. Amaro José de Freitas Melo e a Sra. Jacqueline Freitas
Melo Silva, no valor de R$ 6.608,93 (seis mil seiscentos e oito reais e noventa e três centavos).
c) Nomeio o (a) servidor (a) SILMARADESAMPAIOSOUSApara secretariar os trabalhos, sob termo de compromisso;
Publique-se. Cumpra-se. Batalha-PI, 11 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 SIMP N° 000187-164/2022
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, para acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos, no município de Batalha/PI.
OMINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO PIAUÍ,por intermédio
da Promotoria de Justiça de Batalha, com fundamento no art. 129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei n° 8.625/93; art. 8°, inciso
II, da Res. CNMP n° 174/2017 e ainda,
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;
CONSIDERANDOque fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos
CONSIDERANDOa 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 que é necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Batalha/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,
RESOLVEInstaurar o presente Procedimento Administrativo,com objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de Batalha/PI.
Para tanto, DETERMINOas seguintes providências:
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
A remessa de cópia da presente portaria para PUBLICAÇÃO em Diário do Ministério Público, via e-mail de publicação;
Seja dada CIÊNCIAao CAODEC/MPPI ao CACOP/MPPI e ao CSMP/MPPI, com cópia desta portaria;
Que seja REQUISITADO, ao Município de Batalha/PI, para encaminhar, noprazode10(dez)diascorridos, documentos relacionados aos
assentosfuncionaisdosservidorespúblicosque indiquem sua formaçãoeducacional(diploma/certificadodeconclusãode ensino fundamental,
médio, técnico ou superior), com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Que seja REQUISITADO, ao Cartório de Registro Cíveis, do Município de Batalha/PI, para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, encaminhe
o assentamento de registro do Sr. João Domingos Júnior, filho de Antônia Flor Dias, encaminhando cópia de possível registro de óbito.
Publique-se. Cumpra-se Batalha-PI, 11 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

3.8. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23122
SIMP nº 000078-088/2016
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Públi- co, tendo como objeto o acompanhamento e fiscalização quanto ao não
recebimento do medi- camento Talidomida, usado no tratamento de hanseníase, cessado pela Diretoria de Unidade de Assistência Farmacêutica
- DUAF.
Inicialmente foi determinado que a DUAF prestasse informações acerca da possibilidade/viabilidade da implantação de uma Unidade Pública
Dispensadora de Talidomi- da (UPDT) na cidade de Picos e que a Secretaria de Saúde de Picos informasse a quantidade de pacientes que
necessitam do referido medicamento.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Picos informou, no dia 10 de junho de 2019, que existem 41 pacientes cadastrados e em uso
da medicação, mas que essa quantidade não é constante, podendo variar tanto para mais como para menos, visto que essa medicação é
utilizada para o tratamento dos estados reacionais da doença. Além disso, infor- mou que os pacientes não são apenas de Picos, mas também
oriundos de outros municípios do Território Vale do Guaribas, que são acompanhados pelo Posto de Assistência Médica de Picos
- PAM, por ser o centro de referência para tratamento da hanseníase na região.
A DUAF, por sua vez, informou que o Município de Picos, por meio da Se- cretaria de Saúde, pode realizar o credenciamento e o cadastramento
de uma UPDT junto a Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA, pois o Município também é responsável. Além disso, informou que a Assistência
Farmacêutica, através da Coordenação do Componente Es- tratégico, coloca-se a disposição para realizar a capacitação dos funcionários que
irão atuar na UPDT do Município de Picos.
Novas diligências determinando que a Secretaria Municipal de Saúde de Pi- cos prestasse informações acerca do problema da dispensação do
medicamento Talidomida e
sobre o credenciamento da municipalidade junto a DIVISA.
Em resposta, o Sr. Gilberto Valentim da Silva, Coordenador de Controle a Hanseníase, informou que, desde o ano de 2019, foi implantada a
UPDT no estabelecimento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em Picos, junto a Farmácia de Medicamentos Ex- cepcionais, restando
apenas o cadastramento do farmacêutico responsável pela dispensação do medicamento na unidade. Alegou que no início do ano de 2020
contatou o farmacêutico da DUAF e a Coordenação da 9ª Gerência Regional de Saúde de Picos, o qual é responsável pela FUNASA, na tentativa
de solucionar esse problema, no entanto, não obteve êxito.
Diante disso, foi determinado que a DUAF prestasse informações e provi- dências acerca do cadastro do farmacêutico responsável pela farmácia
de dispensação de me- dicamentos excepcionais da FUNASA de Picos, a fim de habilitá-lo para recebimento e dis- pensação do medicamento
talidomida, no entanto, apesar de ter confirmado o recebimento do ofício, o referido órgão não encaminhou resposta.
Por fim, foi determinado que o Coordenador de Controle a Hanseníase de Picos informasse se já foi feito o cadastro do farmacêutico responsável
pela farmácia de dis- pensação de medicamentos excepcionais da FUNASA de Picos, a fim de habilitá-lo para rece- bimento e dispensação do
medicamento talidomida, e se está havendo o regulador fornecimen- to do medicamento.
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Em resposta, o Sr. Gilberto informou que foi realizada tratativa para dispen- sação do medicamento pelo município e que já foi finalizado os
trâmites para implantação da Unidade Dispensadora de Talidomida - UPDT, o qual funcionará no Posto de Assistência Médica - PAM, em Picos,
e que iniciou a dispensação do fármaco em questão para os usuários do serviço no dia 03 de abril de 2022.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que foram
adotadas as diligências necessá- rias e feitos os encaminhamentos legais devidos. Por outro lado, o Coordenador de Controle a Hanseníase de
Picos informou que foi finalizado os trâmites para implantação da Unidade Dispensadora de Talidomida - UPDT, o qual funcionará no Posto de
Assistência Médica - PAM, em Picos, e que já iniciou a dispensação do fármaco em questão para os usuários do ser- viço no dia 03 de abril de
2022.
Dessa forma, o arquivamento do presente procedimento é de rigor, pois aten- didos os fins da sua instauração, achando-se solucionado o fato
narrado.
Nesse contexto, considerando que o problema noticiado já foi resolvido e não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria
de Justiça a serem toma- das, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAODS.
Após, arquive os autos, dando-se baixa no registro do SIMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 25 de April de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS -PI23123
INQUÉRITO CIVIL Nº 36/2022
Portaria n.º 53/2021
Ref.: Protocolo SIMP 000650-107/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar supostas irregularidades praticadas pelo senhor Valdinar da Silva Lima, ex-presidente da Câmara
Municipal de Cajazeiras do Piauí - PI, atinentes às irregularidades constatadas na Prestação de Contas de Gestão - exercício 2018
(TC/007635/2018), relativas à impropriedades na fixação dos subsídios dos vereadores e na contratação de assessoria contábil e
jurídica, bem como na ausência de criação/manutenção do portal da transparência, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 24/2022 (SIMP 000650-107/2021) como Inquérito Civil Público;
Juntem-se aos autos cópias das principais peças do processo TC/007635/2018;
A comunicação da Câmara Municipal de Cajazeiras do Piauí-PI, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, encaminhando
cópia desta portaria de instauração.
Publique-se.
Cumpra-se.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações
Oeiras - PI, 25 de abril de 2022
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 24/2021 (SIMP nº 000537-107/2021)
Assunto: Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n.°
25/2021, que trata de obrigações atinentes ao desmonte de abatedouro clandestino de propriedade dos senhores Lucas Silva Dias e Jonas Vieira
Dias.
Arquivamento: art. 12, caput, da Resolução 174/2017 do CNMP.
Vistos, etc.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 24/2021, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, com o fito de acompanhar o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n.° 25/2021, que trata de obrigações
atinentes ao desmonte de abatedouro clandestino de propriedade dos senhores Lucas Silva Dias e Jonas Vieira Dias.
Portaria inaugural acostada ao ID 33351047.
Ademais, do Termo de Ajustamento de Conduta acostado ao ID 33351393, foram firmadas as seguintes cláusulas com os senhores
Lucas Silva Dias e Jonas Vieira Dias:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OS COMPROMISSÁRIOS reconhecem que a prática de abate clandestino de animais possui reflexos nas
esferas da saúde pública na medida em que coloca em risco a saúde da população, já que são oferecidas mercadorias inapropriadas
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para o consumo, podendo provocar sérias doenças; do meio ambiente eis que pode acarretar poluição ambiental com o depósito
irregular da mercadoria ou com dispensa de dejetos, de forma inapropriada, no solo, em mananciais etc.; e do consumidor, uma vez
que viola direitos básicos da relação de consumo, atingindo direito difuso da coletividade;
CLÁUSULA SEGUNDA - OS COMPROMISSÁRIOS assumem a obrigação de providenciar o desmonte da estrutura do abatedouro
clandestino, situado na Localidade Boa Vista (Propriedade Pedra Furada), zona rural do município de Oeiras-PI, cessando
imediatamente, as atividades de abate, desossa e evisceração de animais, bem como a comercialização/distribuição irregular das
carnes daí provenientes, no seu estabelecimento, denominado Mercadinho "Pedra Furada", e para terceiros;
CLÁUSULA TERCEIRA - OS COMPROMISSÁRIOS assumem a obrigação de, em seu estabelecimento comercial, denominado
Mercadinho "Pedra Furada" somente adquirir e comercializar produtos de origem animal com certificação sanitária, municipal (Serviço
de Inspeção Municipal — SIM), estadual (Serviço de Inspeção Estadual — S.I.E) ou federal (Serviço de Inspeção Federal);
CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento de quaisquer das obrigações do presente termo importará na aplicação de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), por ato de descumprimento, que será exigida de imediato em regular processo de execução por quantia certa, sem
necessidade de notificação ou interpelação (nos termos dos arts. 50, §6°, da Lei n° 7.347/85, e art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil),
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais civis, penais e administrativas cabíveis, incluindo promoção
de ação civil pública para interdição ou cessação da atividade, além de execução específica na forma estatuída no parágrafo 6°,, do artigo 5°, da
Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985 e incisos H e VII, do artigo 585, do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A multa prevista nesta
cláusula será atualizada monetariamente, de acordo com índice oficial, no momento de seu pagamento e reverterá ao Fundo Estadual do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei Estadual n°4.115/87 e regulamentada pelo Decreto n°7.393/88.
CLÁUSULA QUINTA - Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização
de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem
como a aplicação de medidas de cunho penal.
CLÁUSULA SEXTA - Os compromitentes, com fundamento no art. 190, Código de Processo Civil, renunciam à faculdade de alegar
eventual nulidade deste instrumento ou ausência de respaldo legal das obrigações nele previstas;
CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam cientes os compromitentes de que este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem eficácia
plena, desde a data de sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 50, § 6°, da Lei n° 7.437/85, e do art.
784, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015).
CLÁUSULAOITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de Oeiras-PI para dirimir as questões relativas ao presente termo e para eventual
ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Conseguinte, em requisição amparada ao ID 34636818, com o fim de acompanhar o fiel cumprimento das obrigações constadas no
Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do mencionado Procedimento Preparatório, requisitou-se aos compromissários que: a)
informassem, encaminhando imagens/fotografias, se procederam o desmonte da estrutura do abatedouro clandestino, situado na Localidade Boa
Vista (Propriedade Pedra Furada), zona rural do município de Oeiras-PI, assim como se cessaram as atividades de abate, desossa e evisceração
de animais, bem como a comercialização/distribuição irregular das carnes daí provenientes, no seu estabelecimento, denominado Mercadinho
"Pedra Furada", e para terceiros; b) demonstrassem, através de documentação comprobatória, que em seu estabelecimento comercial,
denominado Mercadinho "Pedra Furada", somente adquirem e comercializam produtos de origem animal com certificação sanitária, municipal
(Serviço de Inspeção Municipal — S.I.M), estadual (Serviço de Inspeção Estadual — S.I.E) ou federal (Serviço de Inspeção Federal — S.I.F).
Em resposta, os compromissários encaminharam a documentação requisitada, bem como fotos (ID 34745225), informaram que o Mercadinho
Pedra Furada não se encontra mais em atividade, uma vez que foi realizado o seu desmanche, comprovando, assim, o cumprimento do Termo
de Ajustamento de Conduta.
É o relatório. Decido.
O cerne da demanda visa apurar e acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (ID 33351393) que trata de obrigações
atinentes ao desmonte de abatedouro clandestino de propriedade dos senhores Lucas Silva Dias e Jonas Vieira Dias.
Em análise da vasta documentação carreada aos autos, e sintetizada no relatório supra, foi possível verificar o devido cumprimento das
obrigações assumidas pelos mencionados compromissários, e, nesse sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez
que as orientações contidas nas requisições e as cláusulas ajustadas no supradito termo foram devidamente realizadas, consoante
documentação encaminhada pelos compromissários em questão. Assim sendo, não há, portanto, motivos para perpetuação do presente
procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad eternum.
Ademais, quanto a atuação ministerial, porventura surjam demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Por todo o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTOdeste Procedimento Administrativo, comunicando ao Conselho Superior do Ministério
Público, mediante ofício, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Registre-se em livro respectivo e no SIMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL N.º 35/2022
Portaria n.º 52/2022
Protocolo SIMP 000017-107/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com fito de apurar suposta irregularidade na execução da obra de infraestrutura do "Anel Viário" do município de Oeiras
(bairro Jureminha), com frequentes paralisações no andamento e, consequentemente, ocasionando o prolongado atraso no prazo de
conclusão, causando sérios prejuízos aos moradores/comerciantes da região, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
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Autue-se a Notícia de Fato, registrada no Protocolo SIMP nº 000017-107/2022, como Inquérito Civil;
Face a necessidade de colher mais informações, DETERMINO REQUISITE-SE1 à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA/PI,
encaminhando cópia dos documentos de ID 34637548, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: encaminhe a esta Promotoria de Justiça os
seguintes documentos e informações correspondentes à execução de obra de infraestrutura no "Anel Viário" do município de Oeiras-PI, nas
proximidades da Av. José da Luz Coelho, nº 2170, bairro Jureminha: a) manifeste-se acerca da denúncia, esclarecendo o motivo das frequentes
paralisações no andamento da supracitada obra; b) informe quais medidas serão adotadas a curto, médio e longo prazo, com intuito de
solucionar/facilitar o acesso dos moradores/comerciantes da região; c) informe sobre o andamento da execução dos serviços, encaminhando
cronograma de execução da obra com a provável data de sua conclusão; d) forneça cópia integral do procedimento licitatório para execução da
mencionada obra, bem como cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame
8) Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 25 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.

3.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ -PI23124
Notícia de Fato
SIMPnº000062-184/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,etc.
Trata-se de Notícia de Fato, instaurada de ofício por esta Promotoria, no dia 13/04/2022, após ciência que, em razão do grande volume de
chuvas na região de Castelo do Piauí, ocorreram vários danos à rede elétrica provocando falta de energia em diversos pontos, dentre eles a
Localidade Pedreira, onde os moradores, após passarem 03 (três) dias sem energia, interditaram, na noite de ontem (12/04/2022), o trecho da PI115 que transpassa a localidade, fazendo barricada com pedras e fogo. (vídeos disponíveis em: https://fb.watch/cmuVUDnc6H/ e
https://fb.watch/cmv5JrM7Da/).
De imediato determinou-se a designação de audiência extrajudicial com o a Equatorial Distribuição Piauí para tratar do assunto, pessoa esta
apontada como sendo o Sr. Ferdinan Oliveira pela Agência de Castelo do Piauí-PI.
Apesar da impossibilidade de realização da audiência às 14:00 horas do mesmo dia, em razão de indisponibilidade de horário por parte da
Equatorial, chegou ao nosso conhecimento, por meio de populares, que o bloqueio já havia sido encerrado, devido ao reestabelecimento do
fornecimento de energia no local, fato este confirmado pelo Sr. Ferdinan via Whatsapp.
Na data de hoje, a audiência redesignada ocorreu, oportunidade em que os empregados da Equatorial expuseram os motivos que provocaram a
demora no reestabelecimento do serviço, bem como abordaram fatos novos que também já foram solucionados no presente momento.
Vê-se, portanto, que os problemas identificados já foram solucionados, motivo pelo qual o presente procedimento deve ser arquivado, com fulcro
no art. 4º,I e §4º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim determina:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
PUBLIQUEa presente Decisão no DOEMP/PI.
CIENTIFIQUE o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da presente decisão.
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°0000232-184/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
O presente procedimento foi instaurado após o encaminhamento de relatório de visita pelo Conselho Tutelar de São João da Serra. Segundo o
documento, denúncia anônima informava possível abuso praticado pelo sr. Jurandir de Melo em face da menor M.L.R.A.
Inicialmente foi solicitado o envio de relatório minucioso acerca dos fatos, e, após, foi requisitada a instauração de inquérito policial.
O inquérito foi arquivado uma vez que não ficou constatado a materialidade do crime. Os relatórios psicosociais encaminhados também não
identificaram nenhuma alteração comportamental na menor.
Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, a denúncia encaminhada não subsiste, uma vez que não ficou caracterizada a prática do crime, motivo pelo qual, com
base na resolução nº 174/2017 do CNMP, arquivo o presente procedimento administrativo.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo SIMP nº 000286-184/2020
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a regularização do Portal da Transparência do Município de Juazeiro do
Piauí, o qual apesar de possuir portal, não estava sendo alimentado devidamente com a divulgação dos gastos com o COVID-19.
Compulsando os autos, verifica-se que o CACOP encaminhou e-mail resposta, acompanhado de Relatório de Levantamento dos Portais e
Acórdão do TCE/PI, noticiando que o Município de Juazeiro do Piauí alimentou seu portal com apenas 29,14% das informações, de acordo com
os critérios do TCE/PI.
Determinou-se a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí- PI, acompanhada de cópia do e-mail resposta do CACOP,
relatório de levantamento, e acórdão do TCE (Docs. juntados à movimentação de ID 32068288), requisitando, no prazo de 10 (dez)
diasúteis,que demonstrassem que o Portal da Transparência foi devidamente alimentado com as informações necessárias, estando em
conformidade com os requisitos exigidos pelo TCE/PI em recomendação.
Todavia, a Secretaria, ao dar cumprimento à diligência, encaminhou o ofício ao Sr. José Valdo Soares Rocha, que não era mais Prefeito do
Município em razão do fim de seu mandato.
Expirado o prazo, verifica-se que a diligência encontra-se pendente.
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Ex positis, determino a prorrogação do prazo do presente Procedimento Administrativo pelo prazo de 01 ano, conforme disposto no artigo 11 da
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que assim dispõe:
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Ao tempo em que DETERMINO a adoção das seguintes providências: O ENVIO de cópia da prese decisão para publicação do DOE MPPI; O
ENVIO de cópia da prese decisão para ciência do CSMP;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, acompanhado de cópia do e-mail resposta do CACOP, relatório de
levantamento, e acórdão do TCE (Docs. juntados à movimentação de ID 32068288), requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis,que
demonstrem que o Portal da Transparência foi devidamente alimentado com as informações necessárias, estando em conformidade com os
requisitos exigidos pelo TCE/PI em recomendação.
Destaca-se que o atual Prefeito do Município é o Sr. José Wilson Pereira Gomes. Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP 000347-184.2016
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato posteriormente convertida em Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de averiguar possíveis áreas de
riscos de inundações e movimento de massas no município de Castelo do Piauí.
Em que pese a notificação do Município de Castelo do Piauí como área de risco alto e muito alto a movimento de massas e inundações, o
Serviço Geológico do Brasil- CPRM, em parecer emitido à folha 16 do presente procedimento, afirma que:
O pesquisador em geociências, geólogo José Sidiney Barros - RETE, manteve contato com o Sr. JOÃO DA CRUZ MOREIRA DA SILVA Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, e recebeu deste a confirmação de que o referido município nãoapresenta áreas de risco alto a
muito alto para movimento demassa e inundação o que, de certa forma, confirmou a nossaimpressão inicial, após uma prospecção de
campo na área domunicípio, desta situação.
Apesar da ausência de riscos, foi expedida recomendação ao município de Castelo do Piauí solicitando que o mesmo identifique e mapeie in loco
possíveis áreas de risco de desastres; promova a fiscalização das áreas de risco de desastre e vede novas ocupações nessas áreas; verificando
a necessidade, declare situação de emergência e estado de calamidade pública; vistorie edificações e áreas de risco e promova, quando for o
caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis e por fim que o mesmo
execute a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito local, nos termos da Lei Federal nº 12.608/2012
Em resposta, o Município afirmou que irá acatar a recomendação, dando início às sugestões encaminhadas.
Consoante relatório de Mapeamento dos municípios piauienses mais
suscetíveis às áreas de risco segundo o Serviço Geológico do Brasil-CPRM (juntado em ID 53343621), atualizado em 11.03.2022, o município de
Castelo do Piauí não aparece na base de dados do mencionado relatório.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução de problemas, seja por meio de
ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
Como assevera a doutrina, esses procedimentos se assemelham a inquérito policial, frequentemente instaurado para ensejar a realização de
investigações criminais, mas dele difere, uma vez que não é instaurado nem presidido pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, adequado o procedimento adotado para investigação dos fatos postos ao conhecimento do Ministério Público.
O art. 39 da Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça disciplina que se esgotadas todas as diligências ou não havendo
necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil
pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, fundamentadamente.
Segundo se depreende dos autos, tem-se por prejudicado o prosseguimento do procedimento, uma vez que não se verifica, a partir dos
documentos juntados, que o município de Castelo do Piauí encontra-se em situação de risco de inundações ou movimento de massas,
verificando-se assim, perda do objeto. Registre-se que caso seja novamente notificado, esta Promotoria de Justiça atuará novamente
Por tudo isso, não havendo fundamento para o ajuizamento de ação civil
pública, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com lastro na Lei Federal nº 7.347/85, na Resolução n° 23/2017 do CNMP e na Lei Complementar
nº 12/1993.
Para o reexame necessário, remetam-se os autos ao CSMP para homologação do arquivamento, consoante dispõe o Art. 9º, §1º da Lei Federal
nº 7.347/85, Art. 10, §2º da Resolução nº 23/2017 do CNMP e Art. 39, §1º da Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
MPPI.
Publique-se no Diário eletrônico do Ministério Público do Piauí. Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23125
SIMP: 000176-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de pedido de habilitação de casamento formulado por Lucas de Carvalho Rodrigues e Tânia Maria da Silva, ambos
qualificados nos autos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado ao Cartório Dedeus C. Lages, para conhecimento e providências
(IDs nº 53271299).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000263-161/2022
Tipo: Atendimento ao Público
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INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de peças de informação extraídas de documentos anexados aos autos de Inquérito Civil n° 15/2020, SIMP n° 122-161/2020, com
o objetivo de apurar irregularidades apontadas em Relatório de Apuração do Programa Nacional de Transporte Escolar no Município de
Esperantina/PI, referente ao ano letivo 2019, ID. 53203474.
Em consulta ao sistema SIMP e acervo desta Promotoria de Justiça, verificou-se a existência de Inquérito Civil n° 14/2018, registrado sob o
protocolo SIMP nº 001073-161/2018, autuado nesta Promotoria de Justiça, com objeto correlato aos fatos mencionados, qual seja apuração de
irregularidade na oferta e condições em que era realizado o transporte escolar de estudantes que integram a rede municipal de ensino em
Esperantina/PI entre os anos de 2018 e 2019.
Compulsando os autos referidos, verificou-se que todas as medidas cabíveis foram adotadas por este Órgão Ministerial, razão pela qual fora
exarada Promoção de Arquivamento posteriormente homologada pelo CSMPPI.
É o relatório.
Fundamento.
Pelo exposto, considerando que os fatos que deram origem ao presente SIMP já foram apurados em sede de Inquérito Civil n° 18/2018 (SIMP nº
001073-161/2018), procedimento extrajudicial arquivado por esta Promotoria de Justiça por perda superveniente do objeto, promoção de
arquivamento devidamente homologada pelo CSMP/PI, conforme julgado datado de 04/03/2020 na 1325ª Sessão Ordinária, não se vislumbram
fundamentos ou justa causa para a instauração de procedimento extrajudicial, tendo em vista que seu objeto foi esgotado em sede de atuação
ministerial pretérita.
Isso posto, 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 por dever de ofício.
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

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL - PI23128
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 19/2021
SIMP 000223-221/2021
Trata-se de Procedimento Administrativo (PA), sob o SIMP 000223-221/2021, instaurado em 08.09.2021, no âmbito da Promotoria de Justiça de
Monsenhor Gil (PJMG), com fito de recomendar ao prefeito do Município de Monsenhor Gil, ao secretário municipal de assistência social e a(o)
presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Monsenhor Gil/PI para apurar a existência, regulamentação e
alimentação do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente do município de Monsenhor Gil/PI.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, através do aplicativo Microsoft Teams, a
Promotora de Justiça Dra. Joselisse Nunes de Carvalho Costa, Coordenador do CAODIJ, realizou reunião com este Promotor de Justiça, a fim de
tratar questões relacionadas ao PGA2020/2021 MPPI Sempre Presente na Regularização dos Fundos para a Infância e Adolescência, ocasião
em que a PJMG firmou compromisso de envidar esforços para obter a adesão ao FIA nos Municípios que compõe a comarca de Monsenhor
Gil/PI.
É cediço que a Lei Federal nº 8.069/90 (ECA) institui como diretriz da política de atendimento à criança e ao adolescente a manutenção de
fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos respectivos Conselhos de Direitos
da Criança e do Adolescente.
Ademais, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo reserva
financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes, devendo ser constituído por lei e regulamentado por ato do Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na
Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011), devendo possuir Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ).
Lado outro, é sabido que é necessária a realização de capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
Monsenhor Gil/PI para gestão do FIA e fomento de campanhas de estímulo à doação. Por igual, oportuno frisar que se deve apurar a existência,
regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Monsenhor Gil/PI.
Ato contínuo, em Portaria de ID: 33721620, foi determinada a expedição de ofício ao Prefeito do Município de Monsenhor Gil e ao Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Gil/PI, objetivando a prestação de esclarecimentos e o envio de
documentos acerca da existência e regulamentação do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no Município de Monsenhor
Gil/PI, além de determinar o envio da Recomendação nº 10/2021, que dispõe acerca da criação e regulamentação do referido fundo municipal.
Em juntada acostada ao ID: 34716471, a Prefeitura de Monsenhor Gil afirmou o seguinte:
"Este Fundo foi criado pela Lei nº 286 de 21 de junho de 1997, inscrito com CNPJ sobre o número 29.000.683/0001-69, com conta corrente do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, vinculada ao Banco do Brasil Agência 3791-5, conta corrente Nº 10.347-0,
que tem por finalidade financiar políticas, programas e projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as diretrizes e deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pela gestão do Fundo. O referido Fundo já possui cadastro no Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos. Na oportunidade informamos que o a conta está vinculada a Secretaria Municipal da Assistência Social, tendo
como ordenadora de despesas a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Ivonete de Carvalho da Silva. Os valores do Fundo são de
origem de doações, mediante depósito devidamente identificado com nome e CPF do doador na conta bancária do respectivo Fundo."
Ademais, foi enviado o comprovante de inscrição e situação cadastral do Fundo Municipal da criança e do adolescente e o extrato da conta
corrente, além das legislações de regulamentação do fundo.
Entretanto, verificou-se que, apesar das informações enviadas pela prefeitura, faltavam documentações referentes aos itens 2 e 5 da
Recomendação 19/2021, quais sejam:
"2. Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação; (...)
5. Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Gil/PI na Lei Orçamentária Anual,
de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; (...)"
Por este motivo, em despacho de ID 34727174, foi determinada a expedição de ofício requisitando ao Prefeito do Município de
Monsenhor Gil/PI, Sr. João Luiz Carvalho da Silva, a prestação de esclarecimentos e o envio de documentos acerca do cumprimento
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dos itens 2 e 5 da Recomendação nº 19/2021.
Em cumprimento ao referido despacho, foi expedido o ofício PJMG 29/2022, tendo sido realizada juntada de resposta a este expediente,
em ID 53323323, datado de 07.04.2022, na qual, o Exmo. Prefeito do Município de Monsenhor Gil/PI, Sr. João Luiz Carvalho da Silva,
salientou:
"(...) Na oportunidade informamos que a conta está vinculada à Secretaria Municipal da Assistência Social, tendo como ordenadora de despesas
a secretaria municipal, Ivonete de Carvalho da Silva. Os valores do fundo são de origem de doações,mediante depósito devidamente identificado
com nome e CPF do doador na conta bancária do respectivo fundo.
No tocante adestinação de recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Gil/PI na Lei
Orçamentária Anual informamos que o município já realizou a referida destinação orçamentária como consta nos documentos comprobatórios em
anexo. (...)"
Entretanto, nota-se, em análise aos documentos anexos ao ofício n. 38/2022, que não foram prestados esclarecimentos acerca do
cumprimento do item 2 da Recomendação 19/2021, qual seja:
"2. Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação; (...)"
Também não foram localizados, entre os documentos enviados, documentos comprobatórios do cumprimento do item 5 da
Recomendação nº 19/2021, a saber:
"5. Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Gil/PI na Lei Orçamentária Anual,
de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; (...)"
Sendo assim, fez-se necessária nova expedição de novo ofício ao Prefeito do Município de Monsenhor Gil/PI, Sr. João Luiz Carvalho da
Silva, requisitando-lhe esclarecimentos e o envio de documentos, acerca do cumprimento do item 2 da Recomendação 19/2021, bem
como documentos comprobatórios do cumprimento do item 5 da Recomendação nº 19/2021.
Em resposta ao ofício PJMG n. 245/2022, o gestor municipal informou que:
"A princípio informo que o fundo foi criado pela Lei Nº 286 de 21 de junho de 1997, inscrito com CNPJ sobre o número 29.000.683/0001-69, bem
como conta corrente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -FMDCA do município de Monsenhor Gil -PI, vinculada ao
Banco do Brasil Agência 3791-5, conta corrente Nº 10.347-0, que tem por finalidade financiar políticas, programas e projetos de promoção,
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as
diretrizes e deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pela gestão do Fundo. O
referido fundo já possui cadastro no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, bem como cadastro junto à Delegacia Regional da
Receita Federal, conforme já informamos à essa Promotoria anteriormente. Na oportunidade informamos que o a conta está vinculada à
Secretaria Municipal da Assistência Social, tendo como ordenadora de despesas a secretaria municipal, Ivonete de Carvalho da Silva. Os valores
do fundo são de origem de doações, mediante depósito devidamente identificado com nome e CPF do doador na conta bancária do respectivo
fundo. No tocante a destinação de recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Gil/PI na
Lei Orçamentária Anual informamos que o município já realizou a referida destinação orçamentária como consta nos documentos comprobatórios
em anexo."
Em análise aos documentos anexos, observou-se que constam os documentos comprobatórios do cumprimento do item 2 e do item 5
da Recomendação nº 19/2021.
É relato do essencial.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada procedimento instaurado,
para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de
continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
De outra banda, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o PA é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Por seu turno, a Resolução n° 174/2017 do CNMP dispõe em seu art. 4º, I, o seguinte, mutatis mutandi aplicável aos PA's:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (GRIFO NOSSO)
No caso de que se cogita, de se registrar que o PA em exame objetivava fundamentalmente recomendar ao prefeito do município de Monsenhor
Gil, ao secretário municipal de assistência social e a(o) presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Monsenhor
Gil/PI, a apuração da existência, regulamentação e alimentação do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente do município de
Monsenhor Gil/PI.
In casu, após as diversas diligências empreendidas por este Parquet, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi
devidamente regularizado no Município de Monsenhor Gil/PI, conforme documentos anexos aos presentes autos, tendo sido sanadas
as irregularidades supra apontadas, motivo pelo qual não mais remanesce fundamento para o prosseguimento do presente procedimento.
De sorte que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois inexiste fundamento para adoção de
quaisquer outras providências a cargo desta PJMG, tampouco há necessidade de acompanhamento, uma vez que ocorreu a resolução do objeto
do presente PA.
Assim, da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, que não há mais fatos que justifiquem a intervenção do
Ministério Público, no caso em questão, tampouco razões para a continuidade de tramitação do presente PA, considerando que a demanda em
tablado já fora solucionada.
À vista do exposto, inexistindo outra providência judicial ou extrajudicial a ser adotada, uma vez que restou solucionado o objeto do presente PA,
com fundamento no arts. 12 e 13 da Resolução CNMP nº 174/2017, PROCEDO AO ARQUIVAMENTO RESOLUTIVO DO PRESENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, sem remessa dos autos ao E. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/PI).
Por envolver interesse público relevante, a título de providências finais, DETERMINO:
A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), bem como ao CSMP/PI, para conhecimento;
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para amplo controle social;
Levados a efeitos os expedientes supramencionados,a BAIXA no SIMP, procedendo-se às atualizações necessárias, bem como à anotação
deste arquivamentoem livro próprio, internamente, para fins de controle (Res. CNMP n. 174/2017, art. 13, §4º c\c art. 5º).
Cumpra-se, com urgência.
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Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23129
Notícia de Fato nº 23/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se de denúncia, encaminhada por meio do aplicativo WhatsApp, sobre a má qualidade da água no município de Madeiro/PI.
O noticiante ressaltou que já foram feitas várias tentativas junto à Prefeitura Municipal de Madeiro para a resolução do problema, mas sem êxito.
Na oportunidade, o noticiante encaminhou vídeos como meio de prova.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
apurar a qualidade da água da rede de abastecimendo do município de Madeiro/PI.
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433/97, tem os seguintes objetivos: I - assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e integrada
dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; IV - incentivar e promover a captação, a
preservação e o aproveitamento de águas pluviais.
Nesse esteio, pontua-se que o consumo de água segura é de importância fundamental para a sadia qualidade de vida e de proteção contra as
doenças, sobretudo aquelas evitáveis, relacionadas a fatores ambientais e que têm afligido populações em todo o mundo.
A qualidade da água pode ser avaliada por um conjunto de parâmetros, determinados através uma série de análises física, química e biológica,
sendo relevante para os gestores do nosso sistema público de saúde, garantir que a água destinada ao consumo humano esteja dentro dos
padrões de potabilidade.
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Madeiro/PI, em caráter de urgência, para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente
demanda, bem como para informar quais medidas estão sendo adotadas para a solução do problema, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 25 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório nº 01/2022
SIMP Nº 000050-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com a finalidade de apurar possível prática de ato de improbidade administrativa e
irregularidade referente ao preenchimento de cargos públicos no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, situado em Luzilândia/PI.
Em sede de diligências inicias, esta Promotoria de Justiça expediu ofício à Secretaria Estadual de Administração (SEAD) e à Secretaria Estadual
da Saúde (SESAPI), requisitando informações acerca do cronograma para a realização de concurso público para substituição dos prestadores de
serviço contratados de maneira irregular no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, em atenção ao Acórdão nº 1.152/2020 do Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, bem como ofício à Diretora Geral do Hospital Estadual Gerson Castelo Branco requisitando informações acerca das
providências adotadas quanto à notificação dos médicos que acumulam cargos públicos ilegalmente, para que os mesmos exerçam o direito de
opção quanto aos cargos que ocupam, atentando, também, para a compatibilidade de horário, em atenção ao mesmo acórdão.
Em atenção ao ofício ministerial, o Hospital Estadual Gerson Castelo Branco informou o seguinte:
"a direção do Hospital verificou que não existe mais a acumulação de mais de dois cargos públicos, em relação aos médicos indicados no
Relatório da DFAE, na contas do exercício de 2017, daí porque, não adotou a medida de notificá-los, para que os mesmos exerçam o direito de
opção quanto aos cargos que ocupam, atentando, também, para a compatibilidade de horário, pois estes não mais tinham vínculo com o Hospital
Estadual Gerson Castelo Branco de Luzilândia/PI."
Para comprovar o alegado, foi encaminhada cópia da relação atual do CNES do referido hospital.
Verifica-se, ainda, que não foram entregues a este Órgão Ministerial os Avisos de Recebimentos referentes ao Ofício nº 177/2022 destinado à
SESAPI e ao Ofício nº 178/2022 destinado à SEAD, encaminhados pelos correios.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É breve relatório.
Aduz o art. 2º, § 6º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado:
§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em
caso de motivo justificável."
Conforme análise detida dos autos, esta Promotoria de Justiça já adotou algumas medidas extrajudiciais, notadamente a requisição de
informações aos órgãos públicos supramencionados, contudo, pendente de resposta.
Assim, diante do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis
que é imprescindível continuar o presente apuratório, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, o PP em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 2º, § 6º, da Res. n.23/2007 do CNMP:
Prorrogação do presente Procedimento por 90 (noventa) dias;
A Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, a prorrogação do PP em epígrafe;
Aguarde-se a entrega dos Avisos de Recebimentos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 25 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI23130
DECISÃO MINISTERIAL
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AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000208-325/2022
Trata-se de termo de declaração, da lavra da Secretaria desta Promotoria de Justiça, autuado como Notícia de Fato (NF) 000208-325/2022,
dando conta de atendimento, realizado presencialmente, na data de 04.04.2022, da Sra. Jussara Maria da Silva, tendo esta informado ao
Ministério Público que, em janeiro de 2022, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Barro Duro - PI e também fez exame
de corpo de delito, pois teria sido vítima de agressões física e verbal perpetradas por seu irmão, o Sr. Francisco Diogo de Moraes.
A noticiante relatou que, desde o registro do B.O., nenhuma providência foi tomada e que, no dia 01 de abril do corrente ano, se dirigiu até a
Delegacia de Barro Duro para saber informações acerca do boletim registrado, tendo sido atendida pelo Sgt. A. Sousa, o qual a informou que a
mãe adotiva do declarante, a Sra. Rosa Carmelita Moraes, teria ido até a Delegacia e pedido que o boletim fosse arquivado.
Ao final, pediu providências a esta Promotoria de Justiça, requerendo, por oportuno, medidas protetivas em seu favor, tendo em vista que esta
não seria a primeira vez que teria sido agredida pelo Sr. Francisco Diogo.
Despacho inicial proferido em 18.04.2022 determinando que fosse minutado o requerimento de medidas protetivas em favor da vítima. Além do
mais, foi solicitado investigação à Delegacia de Polícia sobre os fatos narrados, bem como informações acerca da suposta inércia informada pela
noticiante.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão
Compulsando os autos, verifica-se que fora realizado o Requerimento de Medidas Protetivas em favor da declarante e em face do seu irmão, o
Sr. Francisco Diogo, devidamente tombado no PJe sob o número 0800564-41.2022.8.18.0084.
Ante o exposto, diante do ajuizamento de Medidas Protetivas, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se à noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 20 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI23131
Notícia de Fato nº 29/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de informações trazidas a esta Promotoria de Justiça, através de relatório do Conselho Tutelar de São João do Arraial-PI, acerca da
necessidade de adequação da guarda do menor JOSÉ ACÁCIO SOUSA SLVA, em razão de condutas, praticadas pelos genitores, que põem em
risco o desenvolvimento sadio do menor.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente, mormente em relação ao desenvolvimento
biopsicossocial previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
Oficie-se o CRAS de São João do Arraial para que no prazo de 10 (dez) dias realize visitadomiciliar, com, no domicílio dos genitores de endereço
em anexo, apresentando estudo social.
Oficie-se o Conselho Tutelar de São João do Arraial, para que no prazo de 10 (dez) dias confeccione o relatório, pormenorizado, da situação em
que se encontra o menor, apresentando parecer favorável ou não à destituição do poder familiar dos genitores.
Expedientes necessários.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Matias Olímpio/PI, 25 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil Público nº 02/2020
SIMP 000150-229/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurada para fins de apurar relatando problemas relacionados à qualidade da prestação de serviço de telefonia
móvel da operadora Vivo S/A na cidade de Matias Olímpio/PI.
A Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI recebia diariamente diversas reclamações feitas por consumidores, relatando problemas
relacionados à qualidade da prestação de serviço de telefonia móvel da operadora Vivo S/A na cidade de Matias Olímpio.
Os moradores deste Município, consumidores diretos dos serviços ofertados pela operadora demandada, registram reiteradamente reclamações
que foram compiladas em Requerimento da Câmara Municipal de Matias Olímpio, colacionada a esta peça pórtico (ID nº 31513204).
Tal requerimento apresenta a denúncia quanto à má prestação do serviço de telefonia móvel e de internet da operadora Vivo S/A no Município de
Matias Olímpio, relatando que em alguns dias não era possível fazer uma simples ligação.
Para fins de instrução do Inquérito Civil, foi realizada Audiência de Conciliação no dia 15 de julho de 2020 por meio da Plataforma Microsoft
Teams (ID nº D: 31585108).
Em 27 de julho de 2020, foi realizada uma nova Audiência de Conciliação (ID nº 31624184).
Conforme dados apresentados pela Telefônica Brasil S. A., foi investida em duas rotas de transmissão. A rota principal, foi concluída em maio de
2021, e a rota de proteção, em fevereiro de 2022. Com a implantação da rota principal, ganhou-se mais capacidade de tráfego. A rota de
proteção, por sua vez, resultou em sensível melhora na capacidade da região, aumentando significativamente a qualidade na conexão e na
desconexão de voz e de dados móveis no Município, conforme indicadores colacionados, disponibilizados pela própria Anatel em seu endereço
eletrônico (ID nº 53365107).
Por fim, em 18/04/2022, foi apresentado pela Câmara Municipal de Matias Olímpio/PI, informações de que o serviço de telefonia móvel, na
cidade, foi regularizado (ID nº 53399559).
Eis o relatório. Passo aos motivos da promoção de arquivamento.
A legitimidade do Ministério Público para a ação civil pública está prevista no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:"
"III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos."
Outrossim, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.º 8.625/93) previu em seu art. 25, inc. IV, estabelecendo que a ação civil
pública será ajuizada para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos.
A definição do que sejam interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos pode ser encontrada no art. 81, parágrafo único, incs. I, II e III,
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do Código de Defesa do Consumidor, verbis:
"Art. 81 (...)
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular
grupo, categoria ou classe, de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."
É indiscutível a relação de consumo coletiva existente entre os consumidores substituídos e a operadora VIVO S/A, empresa concessionária de
serviço público, pois o presente Inquérito Civil Público procura proteger os direitos consumeristas nas suas vertentes continuidade e qualidade,
elementos fundamentais da prestação do serviço público, expressamente sujeito à relação de consumo por expressa disposição legal do artigo 6,
inciso X da Lei Federal nº 8.078/90.
O artigo 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de prestação de serviços, dentre outras, entendido
aquele como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração.
Já o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece, verbis:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
X- A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
Seguindo a sistemática preconizada pelo CDC, as concessionárias de serviços públicos em geral devem obedecer às normas de qualidade de
serviço previstas na Lei Federal nº 8.987/95, entre as quais são previstas a eficiência, segurança e continuidade (artigo 6º).
Em tema de telefonia, a Lei Federal nº 9.472/97, estabelece que "o usuário de serviços de telecomunicações tem direito de acesso aos serviços
de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional" (art. 3º, inc.
I).
Por outro lado, a mesma Lei Federal nº 9.472/97 transferiu para a ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - as atribuições para
estabelecer normas de regulação dos padrões de qualidade dos serviços de telefonia, procedendo à fiscalização dos serviços prestados pelas
concessionárias.
Neste aspecto, a ANATEL, por meio da Resolução nº 317, de 27 de setembro de 2002, que aprovou o "Plano Geral de Metas de Qualidade para
o Serviço Móvel Pessoal", ao elencar as metas aplicáveis à qualidade do serviço, estabeleceu, verbis:
Art. 3º. O encaminhamento das chamadas deve ser feito de maneira que o Usuário receba sinais audíveis, facilmente identificáveis e
com significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentação, que lhe permita saber a situação da chamada. (grifo
nosso)
Assim, a investigada VIVO S/A não estava respeitando nenhum dos mencionados direitos do consumidor, apesar de ter por obrigação legal e
contratual o dever de otimizar, melhorar a prestação de seus serviços, tornando-a eficiente, tendo sempre em vista a satisfação dos seus
consumidores.
Como já foi dito, era indiscutível o descontentamento dos consumidores quanto aos serviços prestados pela VIVO em Matias Olímpio/PI, restando
demonstrado que os serviços da concessionária eram inadequados e ineficientes.
Faça-se mais uma vez referência ao Código de Defesa do Consumidor, ao fazer menção expressa às obrigações legais das concessionárias na
prestação de serviços públicos:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.
Ainda quanto à qualidade dos serviços, não poderíamos deixar de fazer alusão ao art. 20, §2º, do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:
§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles
que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade (grifou-se).
Ante todo o exposto, comprovou-se que a empresa investiu em duas rotas de transmissão. A rota principal, foi concluída em maio de 2021, e a
rota de proteção, em fevereiro de 2022. Com a implantação da rota principal, ganhou-se mais capacidade de tráfego. A rota de proteção, por sua
vez, resultou em sensível melhora na capacidade da região, aumentando significativamente a qualidade na conexão e na desconexão de voz e
de dados móveis no Município, conforme indicadores colacionados, disponibilizados pela própria Anatel em seu endereço eletrônico.
Ademais, o requerente, Câmara Municipal de Matias Olímpio, através de e-mail, indicou que os problemas de serviço de telefonia foram sanados,
fadando, assim, o arquivo dos presentes autos. Com efeito, o tramitar do procedimento demonstra não haver a necessidade de propositura de
ação civil pública de conhecimento ou mesmo a continuidade das investigações.
Como se viu, após a dilação probatória acima resumida, constatou-se que o problema que originou a instauração deste procedimento
foi solucionado.
Assim, inexiste interesse no prosseguimento do presente feito, ou na tomada de quaisquer outras providências por parte do Ministério Público.
Diante do exposto, com a tomada das devidas providências pela Empresa VIVO e ante a inexistência de perigo de dano concreto ou de lesão aos
direitos objeto do presente feito, nota-se que não há qualquer fundamento fático ou lógico a amparar a adoção de outras providencias
administrativas ou judiciais no presente caso, vez que esvaído o objeto sob apuração.
Com isto, esgotadas as providências para elucidar os fatos e adotadas as cautelas necessárias para resolver a questão, o arquivamento é a
medida de rigor no caso em tela.
Assim, fundamentado no art. 10 da Resolução n° 23 de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determino que,
diante do esgotamento das possibilidades de diligências e da falta de fundamentos para a propositura de Ação Civil, seja PROMOVIDO O
ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público instaurado sob o n° 05/2020.
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório.
Ato contínuo, com base no art. 10, § 2º, da Resolução nº 23 de 17 setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, encaminhemse os presentes autos, com cópia da presente decisão ao Eg. Conselho Superior.
Cumpra-se a presente decisão.
Registre-se no SIMP.
Matias Olímpio, 25 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.16. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23132
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Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 000156-361/2021
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial em relação às irregularidades constatadas pelo Conselho Penitenciário do Estado do
Piauí, na Penitenciária José de Deus Barros, Picos-PI.
PORTARIA nº 56/2021
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,
através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000156-361/2021, para exercer o controle externo da
atividade policial em relação às irregularidades constatadas pelo Conselho Penitenciário do Estado do Piauí, na Penitenciária José de Deus
Barros, Picos- PI, durante a visita realizada em 23/10/2020;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se o presente procedimento para a Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, para o acompanhamento do prazo
de resposta do ofício de ID n.º 33966024.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação e de comunicação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo SIMP nº 000783-361/2021
Objeto: Averiguar suposta falta de atendimento pela Polícia Militar de Picos-PI nas ocorrências que envolvem a contravenção penal de
perturbação do sossego alheio.
PORTARIA nº 45/2021
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,
através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000783-361/2021, para suposta falta de atendimento pela
Polícia Militar de Picos-PI nas ocorrências que envolvem a contravenção penal de perturbação do sossego alheio;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra prestes a expirar, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia
do presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Notificar o noticiante Antônio Cardoso da Silva, através do aplicativo WhatsApp nº (89) 98817-2315, para ciência da instauração do presente
procedimento, e, para que, noprazode10(dez)dias, apresente esclarecimentos, através do e-mail fornecido pela Secretária Unificada
dePicos-PI, sobre os fatos narrados à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí (protocolo nº 976/2021), no que se refere aos dias e
aos horários das ocorrências não realizadas pelo Batalhão da Polícia Militar de Picos-PI para a contenção da perturbação do sossego provocada
pela utilização de carros de som, bem como do local da suposta ação delituosa noticiada.
Desde já, informo que a falta de manifestação, no prazo acima estabelecido, será interpretada como desinteresse ao prosseguimento do presente
procedimento, procedendo-se com o seu respectivo arquivamento;
Oficiar a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí para ciência da instauração da presente Notícia de Fato, que tem por objeto a
apuração dos fatos narrados no protocolo nº 976/2021.
CUMPRA-SE, servindo este de requerimento e de notificação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários
e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.17. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23133
DECISÃO
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IPC 007/2021.000004-308/2020
Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do termo de declarações da senhora MARTINA GALDINO DA SILVA, noticiando que, mesmo após
encerramento do contrato precário de prestação de serviços com o Município de Campo Maior/PI no ano de 2017, a noticiante permanece com
vínculo ativo junto ao ente municipal nos sistemas do MTE e INSS até janeiro de 2020, sendo prejudicada no recebimento de benefícios sociais.
A Secretaria Municipal de Administração juntou certidão de desligamento da noticiante do sistema CAGED e do SAGRES/TCE (ID 33022667).
O Ministério da Economia informou que consta regularizado o registro da trabalhadora MARTINA GALDINO DA SILVA com o empregador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (ID 34090013).
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
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.
Inconteste que a privação de benefícios pecuniários legalmente assegurado e voltado a garantir a subsistência assistencial de trabalhadores
desempregados, em momento de premente necessidade, derivada da atuação desatenta e desidiosa de agente público, que, de forma
inadvertida, lançam dados em sistema de cadastramento de empregados, constitui evento gravoso e relevante.
Não obstante, diante dos documentos acostados nos autos, tem-se que o Município de Campo Maior/PI, após tomar conhecimento das dos fatos
apontados pela noticiante, buscou administrativamente a adequação dos dados lançados nos sistemas de informações, havendo o procedimento
alcançado seu objetivo.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência perdeu o objeto, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de
diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI23134
Notícia de Fato Criminal nº 06/2022
SIMP nº 000007-096/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO
(REITERAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA)
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 06/2022, após informações prestadas pelo advogado Josiano de Lima (ID.
34588587), encaminhadas ao e-mail institucional desta Promotoria de Justiça, juntamente a imagens audiovisuais, noticiando a conduta
criminosa reiterada de CLEITON DIAS DOS SANTOS, no dia 06 de dezembro de 2021, ao dirigir o veículo automotor Fiat Palio, placa PIF 5705,
cor vermelha, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (ID. 34564635).
Segundo informações, CLEITON DIAS DOS SANTOS foi indiciado pelo crime de HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO MAJORADO (art. 302,
§1º I e III do CP), nos autos do processo nº 0802223-55.2021.8.18.0073 (IP 10043/2021), vitimando fatalmente FRANCISCO HOLANDA DA
SILVA, no dia 09 de setembro de 2021, sendo, em ato contínuo, denunciado pelo fato.
Conforme as novas informações apresentadas pelo patrono da família da vítima, CLEITON DIAS DOS SANTOS, pouco mais de três meses após
o fato mencionado, persiste a conduzir veículo automotor sem a devida permissão, infringindo ao menos o art. 309, do Código de Trânsito
Brasileiro, assim como noticiou o porte ilegal de armas e coação às testemunhas.
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 39/2022 - 3PJSRN ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato (ID.
34588755), posteriormente renovado pelo Ofício nº 97/2022 - 3PJSRN (ID. 53173508), nos quais solicitavam informações sobre a existência ou
não de procedimento investigativo sobre os fatos em análise.
Em resposta, por meio do Ofício nº 109/2022 - 1ºDP-SRN, que dormita em ID. 53276532, a Autoridade Policial informou a existência de VPI Verificação Preliminar de Informações, instaurada no âmbito do 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, instrumentalizado pelo BO nº
49648/2022, conforme documentação apresentada.
A Autoridade Policial, conforme ordem de missão nos autos, apontou diligências em curso, como a identificação de possíveis testemunhas da
conduta perpetrada, bem como o colhimento de provas por meios legais diversos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de VPI - Verificação Preliminar de Informações instaurado no âmbito do 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, por
meio do BO nº 49648/2022, inclusive com diligências em curso, nota-se que restou esgotado o objeto da presente Notícia de Fato, devendo a
persecução se dá dentro do bojo do procedimento de verificação de informações existente, nos termos da norma processual penal. Assim, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Cientifique-se o noticiante desta decisão de arquivamento, conforme estatui o § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Outrossim, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, o Conselho Superior do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
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Após, apresentado recurso no prazo legal, abra-se concluso. Por outro lado, findado o prazo do noticiante sem irresignação, promova-se o
arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato Criminal nº 008/2022
SIMP nº 000220-440/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de ofício oriundo da Vara Única da Subseção de São Raimundo Nonato - Justiça Federal que encaminhou sentença proferida nos autos
do processo nº 1002292-54.2021.4.01.4004, em razão do suposto crime de estelionato em desfavor de JACI DIAS DA COSTA (ID. 53139129).
Em detida análise ao processo nº 1002292-54.2021.4.01.4004, cópia dos autos fornecida pela Justiça Federal em atendimento ao Ofício nº
94/2022 - 3PJSRN (ID. 53139131), vislumbra-se não ser mais possível a persecução penal quanto ao delito de estelionato, previsto no artigo 171,
do Código Penal. Senão, veja-se.
A inteligência do § 5º, do art. 171, do CP, esclarece que o delito de estelionato somente se procede mediante representação, ressalvadas estritas
hipóteses, sendo elas nas ocasiões em que a vítima for: a) a Administração Pública, direta ou indireta; b) criança ou adolescente; c) pessoa com
deficiência mental; ou d) maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
Analisando a documentação em ID. 53358449, percebe-se que JACI DIAS DA COSTA possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, nascida em
07/10/1964, não havendo informações sobre acometimento de qualquer deficiência, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses do § 5º, do art.
171, do CP, devendo qualquer iniciativa para persecução penal partir dela, a vítima, por meio de representação.
Por outro lado, o art. 103, do CP, deixa expresso que decai o direito de representação se não for exercido dentro do prazo de 6 (seis) meses,
contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.
Pela leitura da inicial apresentada no processo averiguado, a suposta vítima teve conhecimento do ilícito no dia 28 de junho de 2021, quando foi
sacar seu benefício - aposentadoria por idade rural -, portando, naquela época, documentos que fazia saber o beneficiário da conduta criminosa,
ou seja, quem realizou o empréstimo consignado.
Deste modo, resta evidente a decadência do direto de representação de JACI DIAS DA COSTAquanto ao delito de estelionato relativo
aos fatos ora relatados, o que impossibilita a iniciação da persecução penal.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, da Resolução nº 174, de
4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, preferencialmente por e-mail, a Subseção de São Raimundo Nonato - Justiça Federal.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, promova-se o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.19. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI23135
NOTICIA DE FATO
SIMP n.º: 000064-154/2022
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato encaminhado a esta Promotoria de Justiça, pelo Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI, para averiguar
suposta violência sexual (estupro de vulnerável) contra a criança Emilly Vitória Rodrigues dos Matos (11 anos de idade), em razão de Relatório
Circunstanciado do Conselho Tutelar de Coivaras/PI no qual comunicou o fato.
Conforme o Relatório do Conselho Tutelar de Coivaras-PI, no dia 29 de dezembro de 2021, às 22h e 4min, o Conselho daquele Município foi
acionado para verificar o relato de abuso sexual contra uma criança na Localidade Morro da Arara na cidade de Coivaras-PI.
A mãe da criança, Inácia Maria Rodrigues Santos Matos, relatou que havia notado comportamentos suspeitos do companheiro, padrasto da
criança Emilly Vitória, há cerca de 2(dois) meses. Neste dia, Emilly relatou para a mãe que Raimundo mostrava o pênis para ela, subia em uma
escada para alcançar a janela e ficar vendo a criança tomando banho, ou até mesmo olhava por debaixo da porta do banheiro, bem como narrou
que o padrasto passava o pênis na vagina e no rosto dela. Os episódios de abuso aconteceram diversas vezes, durante as idas da mãe, Inácia,
para a cidade de Teresina-PI, assim como ocorriam, também, quando Inácia estava amamentando a filha menor de 01 ano deidade, filha também
de Raimundo.
Após o relato, os conselheiros em companhia da mãe da criança, se dirigiram à Central de Flagrantes de Teresina-PI para tomar as providências
cabíveis ao caso. Na Central de Flagrantes foi registrado o Boletim de Ocorrência de nº 00138722/2021-A03 e colhido o relato de Inácia Maria
Rodrigues Santos Matos, mãe da vítima, bem como foi requisitado o exame pericial de conjunção carnal n° 138722/202.
Verifica-se, dessa forma, por meio dos fatos apresentados pelo Conselho Tutelar de Coivaras-PI, a prática do crime capitulado no art. 217-A
(estupro de vulnerável) contra a vítima Emilly Vitória Rodrigues dos Matos, filha de Inácia Maria Rodrigues Santos Matos, com endereço
localizado na Localidade Morro da Arara na cidade de Coivaras-PI, próximo a igreja católica da comunidade.
Diante dos fatos, como diligências em despacho inicial ID: 34487492, foi determinado por este órgão ministerial, ao Delegado de Polícia Civil do
14º DP de Altos, responsável pela cidade de Coivaras-PI, para instauração de Inquérito Policial. Também foi expedido ofício para o
CREAS/CRAS de Coivaras para acompanhamento psicossocial do caso.
Em resposta, a autoridade policial, via e-mail, informou que foi instaurado o Inquérito Policial 286/2022. Tendo sido reiterado em 24/02/2022, o
pedido do despacho anterior ao CREAS/CRAS de Coivaras-PI, para cumprimento das determinações.
Chegou a conhecimento desta Promotoria de Justiça, resposta proveniente do CRAS de Coivaras-PI, no qual apresentou relatório psicossocial
ID: 53329416.
Ante a situação ora exposta, afigura-se, pois, desnecessária a adoção de qualquer outra providência por parte desta Promotoria de Justiça, tendo
em vista que a Autoridade Policial adotou as providências necessárias quanto a ocorrência de estupro de vulnerável, onde as investigações
seguem dentro do Inquérito Policial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato,nos termos do art. 4º, I da Resolução nº 174 do CNMP.
Publique-se em DOEMP, notificando-se a noticiante para eventual apresentação recursal, bem como a D. Ouvidoria Geral do MP.
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Após, não sendo manejado recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Encaminhe-se cópia integral dos autos para esfera cível deste Núcleo das Promotorias.
Cumpra-se.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.20. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23136
NOTÍCIADEFATONº000046-054/2019
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto memorando nº136/2018/2ºPJ/PHB/MPPI, em que é informada a possível prática dos delitos previstos
nos arts. 171, 288, 298, do Código Penal e Lei 1.521/1951. Despacho determinou que fosse oficiada a Delegacia Regional de Polícia Civil a fim
de que, a fim de que informasse sobre a instauração de inquérito policial.
Em resposta o Delegado Regional informou que encaminhou o ofício à Delegacia especializada, qual seja, a DEPATRI. Sendo assim, a
autoridade policial da DEPATRI, informou que a notícia de fato precisava ser complementada para que fosse iniciada uma investigação.
A 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, ao ser oficiada para complementar o presente procedimento, informou que a complementação poderia
ser encontrada no protocolo SIMP nº 000034-065/2017.
Ao analisar o protocolo acima mencionado, há decisão de declínio de atribuição do Conselho Superior do Ministério Público que concluiu pela
competência do Ministério Público Federal, para tratar da autorização, do reconhecimento e do credenciamento de cursos superiores ofertados
por instituições privadas em face de tratar de fato supostamente típico em desfavor de interesse da União.
À vista disso, tem-se que a competência para processar e julgar o objeto deste feito é da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 570 do STJ,
in verbis:
Compete à Justiça Federal o processo e julgamento
1 de 3 Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020
de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da
Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.
Sendo assim, foi encaminhado cópias do presente procedimento ao Ministério Público Federal para apuração dos fatos em razão da sua
competência.
Há nos autos comprovante de Protocolo no MPF.
Como exposto, tendo em vista tendo o protocolo no MPF, até o presente momento, o interesse público, encontra-se devidamente acautelado, já
que foi realizada a adequada submissão dos fatos ao MPF, perdendo seu objeto neste Órgão Ministerial Estadual.
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, com fulcro no artigo 4º, I, da Resolução nº 174, do Conselho
Nacional do Ministério Público, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de
dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, data e hora da assinatura digital.
2 de 3 Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020
RÔMULOPAULOCORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO Nº 001018-369/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a apuração de suposta infração penal, qual seja, abuso de autoridade, praticada supostamente pelo
Gerente da Penitenciária Mista Henrique, conforme deflui de Denúncia registrada no Disque 100.
Consta nos autos de reclamação registrada no Disque 100 (Protocolo nº. 2351/2019), onde é relatado que detentos e reeducandos de nomes não
informados, são agredidos física, psicologicamente e vítimas de violência institucional por agentes penitenciários, de nomes não informados, e
são agredidos fisicamente, negligenciados e vítimas de violência institucional pelo diretor Henrique. Os fatos ocorrem, há aproximadamente três
meses, diariamente, na Penitenciária Mista Juiz Fontes. Existe a possibilidade de flagrante, pois no dia 13.10.2019, as vítimas foram agredidas
fisicamente e estão lesionadas, com marcas no corpo. Os agentes penitenciários batem nas vítimas com cassetetes, armas, jogam spray de
pimenta, tiram sangue, além de agredi-los com palavras ofensivas. As violações ocorrem, principalmente no período da madrugada, quando é
feita a revista das celas. O diretor Henrique tem ciência dos fatos e também agride as vítimas fisicamente. Em algumas celas, a capacidade é
para 20 vítimas, mas há mais de 50 e está superlotada. As vítimas não recebem assistência à saúde, há reeducandos que estão com dor, mas
mesmo assim as violações continuam a ocorrer. As vítimas também não têm acesso a visita de familiares, principalmente se estiverem nas celas
de isolamento. Nenhum órgão de proteção foi acionado até o momento.
Pois bem, o Código de Processo Penal prevê, expressamente, como condição para propositura da ação penal, a demonstração de justa causa,
que vem a ser a presença de um lastro probatório mínimo da existência do fato delituoso e sua autoria, sem o qual a acusação careceria de
admissibilidade.
Importa salientar, ainda, que a ausência de justa causa para propositura da ação penal é causa, inclusive, de rejeição da própria denúncia,
conforme prevê o
próprio artigo 395, III, CPP.
Mister salientar, ainda, que eventual denúncia desprovida de um lastro probatório mínimo compromete, inclusive, o exercício do direito
constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CF), direito fundamental do acusado, que deve conhecer todos os aspectos fáticos do que está
sendo denunciado para que possa apresentar defesa.
Desta feita, é sabido que não há justa causa para a ação penal quando a denúncia não é acompanhada de um mínimo de prova que ampare a
imputação.
Assim, a denúncia deve, necessariamente, estar lastreada em elementos que evidenciem a viabilidade da acusação, elementos esses que
inexistem no caso.
A Penitenciária Mista de Parnaíba foi oficiada para apresentar resposta sobre o fato apresentado e, em uma análise perfunctória, este membro
não verificou, a princípio, irregularidades.
Ademais, como informado pelo Gerente da Penitenciária Mista Fernando Caldas Machado, o policial penal Henrique Ribamar jamais exerceu o
cargo de gerente da unidade, mas sim, exerce a função de chefe de disciplina desde o dia 02/05/2014.
Verifica-se que não existem elementos suficientes para oferecimento de denúncia contra os responsáveis pela Penitenciária Mista de Parnaíba.
Assim, é sabido que não há justa causa para a ação penal quando a denúncia não é acompanhada de um mínimo de prova que ampare a
imputação.
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
Página 40

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1082 Disponibilização: Terça-feira, 26 de Abril de 2022 Publicação: Quarta-feira, 27 de Abril de 2022

Conselho Na- cional do Ministério Público, verbis:
Art.4ºA Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação al- terada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III-fordesprovidadeelementosdeprovaou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não
atender à intimação para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento do presente Procedimen- to Administrativo, uma vez que desprovida de elementos de prova.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do
CNMP.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba (PI), 09 de março de 2022.
(Assinado digitalmente) RÔMULO PAULO CORDÃO
Promotor de Justiça

3.21. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23137
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2022
NOTIFICANTE: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
NOTIFICADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ALTOS - PI
NOTIFICADO: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI
NOTIFICADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruílos, na forma da lei complementar respectiva", e no art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, que
determina que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, garantindo o respeito
aos mesmos por meio da expedição de recomendações, vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pela proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da CF/88);
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(LONMP), cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis Públicas, Inquéritos
Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, da
Resolução nº 164/2017 do CNMP);
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços, por força do Art. 6º, I do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que o torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a
realização das partidas (art. 13, do Estatuto do Torcedor);
CONSIDERANDO que é direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes a segurança, transporte e contingências que
possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 000017-004/2022 instaurada na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa do
consumidor, a fim de apurar a realização de partida de futebol entre Associação Atlética de Altos (PI) o clube Flamengo (RJ) pela terceira fase da
Copa do Brasil;
CONSIDERANDO os documentos recebidos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela
Fundação de Esportes do Piauí - FUNDESPI;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas diante da proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos presidentes da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ALTOS - PI, FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI e
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF que fixem a quantidade de torcedores na partida de futebol que acontecerá no Estádio
Governador Alberto Tavares Silva (Albertão), dia 01/05/2022, entre a Associação Atlética de Altos (PI) e o Clube de Regatas do Flamengo (RJ),
pela terceira fase da Copa do Brasil, ao limite fixado/autorizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí.
Por fim, ficam NOTIFICADOS ainda a, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar a esta 32ª Promotoria de Justiça de
Teresina manifestação acerca do acatamento ou não desta recomendação.
Teresina - PI, 26 de abril de 2022.
Gladys Gomes Martins de Sousa
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.22. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI23139
PORTARIA Nº 13/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022
Ref.: Protocolo SIMP 000026-109/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 36, IV, "a" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e art. 8º, parágrafo
1º da Lei nº 7.347/85, 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 a educação é direito de todos e dever do estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205
da Magna Carta);
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação
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e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que "os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil" (CF/88, art. 211, §1º), devendo
"manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental" (CF/88, art. 30,
VI);
CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar, por sua natureza, envolve a disponibilização de veículos e motoristas em número
suficiente e condições adequadas à sua prestação;
CONSIDERANDO que o dever de o município prestar um serviço de transporte escolar adequado envolve a disponibilização de veículos em bom
estado de conservação, sendo que o Guia de Transporte Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE estabelece que
"para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso"1;
CONSIDERANDO que os veículos do Programa Caminho da Escola e os serviços/veículos custeados com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB ou do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE, no âmbito dos municípios2, têm por finalidade precípua a prestação do transporte escolar da rede pública de
educação básica, podendo caracterizar ilícito civil, administrativo e penal a utilização em finalidades diversas;
CONSIDERANDO as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997, em seus arts. 105 e 136 a 139, que tratam do
transporte escolar e dos requisitos de segurança dos veículos;
CONSIDERANDO representação que aportou nesta Promotoria de Justiça, dando conta de irregularidades no fornecimento de transporte escolar
destinado ao traslado de estudantes da Localidade Jacaré, zona rural do município de São Francisco do Piauí/PI, até a sede do referido
município, face à estrutura precária dos veículos disponibilizados, e da falta de segurança oferecida durante o trajeto casa-escola-casa;
CONSIDERANDO que a representação retro noticia, além do risco à segurança dos alunos residentes na Localidade Jacaré, em razão do
fornecimento de transporte escolar irregular, também o prejuízo sofrido pelo sobredito alunato ante os constantes defeitos apresentados pelos
veículos destinados ao transporte escolar no trajeto casa-escola-casa, que ocasionam atrasos nos horários de chegada à escola e de retorno
daqueles às suas residências,
RESOLVE:
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar irregularidades no fornecimento de serviço de transporte escolar pelo
município de São Francisco do Piauí/PI, determinando, inicialmente:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, VI, da Resolução n°
23/2007 do CNMP;
REQUISTE-SE à Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Piauí/PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, forneça lista com todos os
veículos que realizam o transporte escolar no Município, devidamente acompanhada de documentos de identificação e respectiva autorização
especial, expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), bem
como informe a rota correspondente e os motoristas responsáveis pela condução de cada veículo, devendo ser juntada ainda cópia da
habilitação;
REQUISITE-SE ao DETRAN-PI a feitura de inspeção nos veículos destinados ao transporte escolar do Município de São Francisco do Piauí/PI,
destacando-se, no ofício, que o órgão deverá avisar a esta Promotoria de Justiça, com antecedência, a data em que será efetuada a inspeção.
CUMPRA-SE.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça titular da 3ª PJ de Oeiras/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI
1 http://www.fnde.gov.br/
2 CF - Art. 210 - § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil
PORTARIA Nº 14/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 03/2022
Ref.: Protocolo SIMP 000030-109/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, inciso IV, "a" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e
artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos
termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal - CF; artigo 25, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.625/93; e artigo 46,
inciso VI, alíneas "a" e"b", da Lei Complementar Estadual n.º 25/98;
CONSIDERANDO que os agentes públicos devem obrigatoriamente velar pela observância dos princípios constitucionais regentes da
Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CF, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é função institucional do Ministério Público (artigo 127, CF);
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 129 da CF, o qual estabelece como 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;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205 da CF, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, em seu artigo 37, inciso II, a CF prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, e que a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso IX, da CF, excepciona, ainda, a referida regra, ao definir que a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que, conforme regramento expresso no artigo 26, caput, e §3º, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
"Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela", sendoque "A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica";
CONSIDERANDO que, consoante disposição constante do artigo 1º, da Lei nº 9.696/18 (Regulamenta a Profissão de Educação Física e cria os
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respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física), "O exercício das atividades de Educação Física e a designação de
Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física";
CONSIDERANDO que a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares,
no âmbito do Estado do Piauí, é regulamentada pela Lei Estadual nº 7.098, de 27 de março de 2018, que, em seu artigo 1º, prevê que "A
docência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e particulares, será
exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível superior", assinalando
prazo de 01(um) ano, a contar de sua publicação, para que escolas estaduais, municipais e particulares se adequassem ao conteúdo
nela disposto;
CONSIDERANDO os termos da solicitação formulada pelo Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região — CREF15/PI-MA, onde
noticia a existência de irregularidades no exercício da docência em educação física na rede municipal de ensino de Oeiras/PI, relacionadas à falta
de qualificação (curso superior de licenciatura em educação física) e de inscrição no Conselho de Classe competente;
CONSIDERANDO a existência do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Conselho Regional
de Educação Física 15ª Região/PI, objetivando o fortalecimento e dinamização das respectivas funções institucionais,
RESOLVE:
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes da área de
Educação Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, pelo município de Oeiras/PI, determinando, inicialmente:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE à Secretaria Municipal de Educação de Oeiras/PI que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste informações a esta Promotoria de
Justiça, devidamente acompanhadas de documentos comprobatórios, acerca dos Profissionais de Educação Física atualmente lotados
nas escolas integrantes da rede de educação do município, apontando as instituições de ensino, turmas e turnos em que lotados e o
respectivo número de registro do profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região - CREF 15/PI-MA.
CUMPRA-SE.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça titular da 3ª PJ de Oeiras/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 01/202223141
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 01/2022
A Comissão Permanente de Licitação - A, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº 1138/2022, torna público para conhecimento dos
interessados, o resultado final do julgamento e classificação da licitação, na modalidade Tomada de Preços, tendo a sessão sido realizada no dia
31.03.2022.
Objeto: Contrataçãode empresa especializada para viabilizar a reforma da sede da Promotoria deJustiça de Miguel Alves, que funciona no fórum
da cidade, localizado Rua SãoPedro, nº 35, Bairro Centro, Fórum,Miguel Alves-PI- CEP 64.130-000, de acordocom as especificações técnicas
discriminadas no anexo I (Projeto Básico).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 70.393,88

R$ 59.882,71

R$ 10.511,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA VENCEDORA: RAGG ENGENHARIA LTDA
CNPJ:40.294.178/0001-07
END.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, N° 311, BAIRRO SANTINHO, BARRAS - PI, CEP: 64.100-000
REPRESENTANTE: RODRIGO ALVES COSTA, CPF N° 046.667.033-81
TELEFONE: (86) 98130-9765
E-MAIL: raggengenharialtda@gmail.com

Ite
m

Código

Banc
o

1

Descrição

Und

Quan
t.

Valor
U n i t
( e m
R$)

Valor
U n i t
c o m
BDI(e
m R$)

Serviços Preliminares

Total(e
m R$)

3744,31

1.1

97622

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³

1,5

39,48

49,71

74,56

1.2

74209/00
1

SINA
PI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m²

6

262,47

330,5

1983

1.3

97665

SINA
PI

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

UN

6

0,90

1,13

6,78

1.4

97645

SINA
PI

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

m²

1,65

23,52

29,61

48,85
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1.5

97644

SINA
PI

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

m²

1,9

6,46

8,13

15,44

1.6

97632

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M

25

1,91

2,4

60

1.7

97633

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

33,7

16,71

21,04

709,04

1.8

97641

SINA
PI

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

m²

33,7

3,49

4,39

147,94

1.9

8337

ORSE

Demolição de peitoril de mármore

m²

2,1

11,73

14,77

31,01

1.1
0

97914

SINA
PI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

150

1,98

2,49

373,5

1.1
1

100982

SINA
PI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

15

5,91

7,44

111,6

1.1
2

16

ORSE

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto Rev 01

m²

6

18,74

23,59

141,54

1.1
3

8387

ORSE

Remoção de bancada de granito (ou marmore)

m²

2,1

15,53

19,55

41,05

2

Estrutura, Vedação e Cobertura

12954,1

2.1

87523

SINA
PI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²

30

78,17

98,43

2952,9

2.2

95467

SINA
PI

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

m³

2

426,04

536,46

1072,92

2.3

102487

SINA
PI

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³

0,5

444,25

559,39

279,69

2.4

95957

SINA
PI

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

m³

1,3

2.441,6
8

3074,5
6

3996,92

2.5

95241

SINA
PI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m²

3,6

22,96

28,91

104,07

2.6

87749

SINA
PI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

m²

38

80,97

101,95

3874,1

2.7

98557

SINA
PI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m²

15

35,66

44,9

673,5

3

Esquadrias

3.1

91317

SINA
PI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

2

843,46

1062,0
8

2124,16

3.2

8204

ORSE

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m,
inclusive batentes e ferragens - Rev 02

un

1

833,94

1050,0
9

1050,09

3.3

68052

SINA
PI

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

m²

0,25

415,22

522,84

130,71

3.4

3627

ORSE

Reassentamento de janelas/basculantes

m²

1,65

51,70

65,1

107,41

4

3412,37

Pisos e revestimentos

9476,98

4.1

96113

SINA
PI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m²

33

26,94

33,92

1119,36

4.2

96120

SINA
PI

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).
AF_05/2017

M

32

2,11

2,65

84,8

4.3

9082

ORSE

Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e

m

32

16,57

20,86

667,52
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montagem)

4.4

87879

SINA
PI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m²

70

3,00

3,77

263,9

m²

70

29,54

37,19

2603,3

4.5

87530

SINA
PI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

4.6

87246

SINA
PI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m²

33

58,74

73,96

2440,68

4.7

87272

SINA
PI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

20,5

70,58

88,87

1821,83

4.8

88648

SINA
PI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM.
AF_06/2014

M

36

6,81

8,57

308,52

4.9

98689

SINA
PI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020

M

1,8

73,72

92,82

167,07

5

Pintura

6.483,65

5.1

88496

SINA
PI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

34

19,92

25,08

852,72

5.2

88497

SINA
PI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

167

10,58

13,32

2224,44

5.3

88485

SINA
PI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

m²

167

1,82

2,29

382,43

5.4

88484

SINA
PI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

m²

34

2,14

2,69

91,46

5.5

88423

SINA
PI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m²

62

12,15

15,29

947,98

5.6

88486

SINA
PI

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

m²

34

10,02

12,61

428,74

5.7

102219

SINA
PI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

m²

9

11,30

14,22

127,98

5.8

88489

SINA
PI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

105

10,48

13,19

1384,95

5.9

100758

SINA
PI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²

1

34,11

42,95

42,95

6

14318,0
2

Instalações em Geral
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

303,19

381,77

381,77

6.1

86931

SINA
PI

6.2

2066

ORSE

Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo
convencional.

un

1

39,18

49,33

49,33

6.3

86901

SINA
PI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

1

99,05

124,72

124,72

6.4

86915

SINA
PI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

72,18

90,88

90,88

6.5

95544

SINA
PI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

48,88

61,54

61,54
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6.6

95545

SINA
PI

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

47,84

60,24

60,24

6.7

95543

SINA
PI

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

64,27

80,92

80,92

6.8

10759

ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

1,3

267,41

336,72

437,73

6.9

85005

SINA
PI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m²

1,6

467,87

589,14

942,62

6.1
0

12188

ORSE

Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria

m

4

156,09

196,54

786,16

6.1
1

98307

SINA
PI

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN

13

35,92

45,23

587,99

6.1
2

98308

SINA
PI

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

3

23,48

29,56

88,68

6.1
3

92000

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1

20,50

25,81

25,81

6.1
4

92009

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

4

36,37

45,79

183,16

6.1
5

92016

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

5

45,25

56,97

284,85

6.1
6

13031

ORSE

Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt

un

7

87,51

110,19

771,33

6.1
7

0003809
2

SINA
PI

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN

5

1,84

2,31

11,55

6.1
8

92033

SINA
PI

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1

54,72

68,9

68,9

6.1
9

91955

SINA
PI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

2

23,96

30,17

60,34

6.2
0

98297

SINA
PI

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M

120

2,49

3,13

375,6

6.2
2

91926

SINA
PI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

500

3,14

3,95

1975

6.2
3

91928

SINA
PI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

100

5,12

6,44

644

6.2
4

91855

SINA
PI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

150

7,33

9,22

1383

6.2
5

91835

SINA
PI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

50

6,94

8,73

436,5

6.2
6

89865

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

15

9,79

12,32

184,8

6.2
7

89356

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

10

15,98

20,12

201,2

6.2
8

89447

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

25

8,12

10,22

255,5

6.2
9

89714

SINA
PI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

15

41,73

52,54

788,1

6.3
0

89798

SINA
PI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

M

7

9,19

11,57

80,99
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SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
6.3
1

4883

ORSE

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

un

2

391,76

493,3

986,6

6.3
2

98292

SINA
PI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

25

3,83

4,82

120,5

6.3
3

98288

SINA
PI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

25

1,57

1,97

49,25

6.3
4

1729

ORSE

Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m

un

1

1.009,8
9

1271,6
5

1271,65

6.3
5

1708

ORSE

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas
(v=600 litros)

un

1

370,72

466,81

466,81

7

Administração Local

9.493,28

7.1

90777

SINA
PI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

16

92,47

116,43

1862,88

7.2

90780

SINA
PI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

160

37,88

47,69

7630,4

TOTAL SEM BDI

R
$
47.566,8
3

TOTAL DO BDI

R
$
12.315,8
8

TOTAL GERAL

R
$
59.882,7
1

Tuany de Sousa França
Presidente da CPL
Afranio Oliveira da Silva
Membro da CPL
Érica Patrícia Martins Abreu
Membro da CPL
Documento assinado eletronicamente porERICA PATRICIA MARTINS ABREU,Membro de CPL, em 26/04/2022, às 11:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente porTUANY DE SOUSA FRANCA,Presidente de CPL, em 26/04/2022, às 12:43, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente porAFRANIO OLIVEIRA DA SILVA,Membro de CPL, em 26/04/2022, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
A
a u t e n t i c i d a d e
d o
d o c u m e n t o
p o d e
s e r
c o n f e r i d a
n o
s i t e
https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador0225853e o código CRC2251B693.

4.2. HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 01/202223142
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 01/2022, que tem como objeto a
"contratação de empresa especializada para viabilizar a reforma da sede da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, que funciona no fórum da
cidade, localizado Rua São Pedro, nº 35, Bairro Centro, Fórum, Miguel Alves-PI- CEP 64.130-000, de acordo com as especificações técnicas
discriminadas no anexo I (Projeto Básico)", atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente, HOMOLOGO a presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 70.393,88

R$ 59.882,71

R$ 10.511,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA VENCEDORA: RAGG ENGENHARIA LTDA
CNPJ:40.294.178/0001-07
END.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, N° 311, BAIRRO SANTINHO, BARRAS - PI, CEP: 64.100-000
REPRESENTANTE: RODRIGO ALVES COSTA, CPF N° 046.667.033-81
TELEFONE: (86) 98130-9765
E-MAIL: raggengenharialtda@gmail.com
Ite

Código

Banc

Descrição

Und

Quan

Valor

Valor

Total(e
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m

o

1

t.

U n i t
( e m
R$)

U n i t
c o m
BDI(e
m R$)

Serviços Preliminares

m R$)

3744,31

1.1

97622

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³

1,5

39,48

49,71

74,56

1.2

74209/00
1

SINA
PI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m²

6

262,47

330,5

1983

1.3

97665

SINA
PI

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

UN

6

0,90

1,13

6,78

1.4

97645

SINA
PI

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

m²

1,65

23,52

29,61

48,85

1.5

97644

SINA
PI

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

m²

1,9

6,46

8,13

15,44

1.6

97632

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M

25

1,91

2,4

60

1.7

97633

SINA
PI

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

33,7

16,71

21,04

709,04

1.8

97641

SINA
PI

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

m²

33,7

3,49

4,39

147,94

1.9

8337

ORSE

Demolição de peitoril de mármore

m²

2,1

11,73

14,77

31,01

1.1
0

97914

SINA
PI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

150

1,98

2,49

373,5

1.1
1

100982

SINA
PI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

15

5,91

7,44

111,6

1.1
2

16

ORSE

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto Rev 01

m²

6

18,74

23,59

141,54

1.1
3

8387

ORSE

Remoção de bancada de granito (ou marmore)

m²

2,1

15,53

19,55

41,05

2

Estrutura, Vedação e Cobertura

12954,1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²

30

78,17

98,43

2952,9

2.1

87523

SINA
PI

2.2

95467

SINA
PI

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

m³

2

426,04

536,46

1072,92

2.3

102487

SINA
PI

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³

0,5

444,25

559,39

279,69

2.4

95957

SINA
PI

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

m³

1,3

2.441,6
8

3074,5
6

3996,92

2.5

95241

SINA
PI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m²

3,6

22,96

28,91

104,07

2.6

87749

SINA
PI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

m²

38

80,97

101,95

3874,1

2.7

98557

SINA
PI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m²

15

35,66

44,9

673,5

3

3.1

Esquadrias

91317

SINA
PI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

3412,37

UN

2

843,46

1062,0
8

2124,16
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3.2

8204

ORSE

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m,
inclusive batentes e ferragens - Rev 02

un

1

833,94

1050,0
9

1050,09

3.3

68052

SINA
PI

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

m²

0,25

415,22

522,84

130,71

3.4

3627

ORSE

Reassentamento de janelas/basculantes

m²

1,65

51,70

65,1

107,41

4

Pisos e revestimentos

9476,98

4.1

96113

SINA
PI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m²

33

26,94

33,92

1119,36

4.2

96120

SINA
PI

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).
AF_05/2017

M

32

2,11

2,65

84,8

4.3

9082

ORSE

Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e
montagem)

m

32

16,57

20,86

667,52

87879

SINA
PI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m²

70

3,00

3,77

263,9

4.5

87530

SINA
PI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

m²

70

29,54

37,19

2603,3

4.6

87246

SINA
PI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m²

33

58,74

73,96

2440,68

4.7

87272

SINA
PI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

20,5

70,58

88,87

1821,83

4.8

88648

SINA
PI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM.
AF_06/2014

M

36

6,81

8,57

308,52

4.9

98689

SINA
PI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020

M

1,8

73,72

92,82

167,07

4.4

5

Pintura

6.483,65

5.1

88496

SINA
PI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

34

19,92

25,08

852,72

5.2

88497

SINA
PI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

167

10,58

13,32

2224,44

5.3

88485

SINA
PI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

m²

167

1,82

2,29

382,43

5.4

88484

SINA
PI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

m²

34

2,14

2,69

91,46

5.5

88423

SINA
PI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m²

62

12,15

15,29

947,98

5.6

88486

SINA
PI

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

m²

34

10,02

12,61

428,74

5.7

102219

SINA
PI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

m²

9

11,30

14,22

127,98

5.8

88489

SINA
PI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

105

10,48

13,19

1384,95

5.9

100758

SINA
PI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²

1

34,11

42,95

42,95

6

Instalações em Geral

14318,0
2
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VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

303,19

381,77

381,77

6.1

86931

SINA
PI

6.2

2066

ORSE

Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo
convencional.

un

1

39,18

49,33

49,33

6.3

86901

SINA
PI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

1

99,05

124,72

124,72

6.4

86915

SINA
PI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

72,18

90,88

90,88

6.5

95544

SINA
PI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

48,88

61,54

61,54

6.6

95545

SINA
PI

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

47,84

60,24

60,24

6.7

95543

SINA
PI

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

64,27

80,92

80,92

6.8

10759

ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

1,3

267,41

336,72

437,73

6.9

85005

SINA
PI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m²

1,6

467,87

589,14

942,62

6.1
0

12188

ORSE

Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria

m

4

156,09

196,54

786,16

6.1
1

98307

SINA
PI

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN

13

35,92

45,23

587,99

6.1
2

98308

SINA
PI

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

3

23,48

29,56

88,68

6.1
3

92000

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1

20,50

25,81

25,81

6.1
4

92009

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

4

36,37

45,79

183,16

6.1
5

92016

SINA
PI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

5

45,25

56,97

284,85

6.1
6

13031

ORSE

Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt

un

7

87,51

110,19

771,33

6.1
7

0003809
2

SINA
PI

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN

5

1,84

2,31

11,55

6.1
8

92033

SINA
PI

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1

54,72

68,9

68,9

6.1
9

91955

SINA
PI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

2

23,96

30,17

60,34

6.2
0

98297

SINA
PI

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M

120

2,49

3,13

375,6

6.2
2

91926

SINA
PI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

500

3,14

3,95

1975

6.2
3

91928

SINA
PI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

100

5,12

6,44

644

6.2
4

91855

SINA
PI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

150

7,33

9,22

1383

6.2
5

91835

SINA
PI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

50

6,94

8,73

436,5
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6.2
6

89865

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

15

9,79

12,32

184,8

6.2
7

89356

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

10

15,98

20,12

201,2

6.2
8

89447

SINA
PI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

25

8,12

10,22

255,5

6.2
9

89714

SINA
PI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

15

41,73

52,54

788,1

6.3
0

89798

SINA
PI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M

7

9,19

11,57

80,99

6.3
1

4883

ORSE

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

un

2

391,76

493,3

986,6

98292

SINA
PI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

25

3,83

4,82

120,5

6.3
3

98288

SINA
PI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M

25

1,57

1,97

49,25

6.3
4

1729

ORSE

Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m

un

1

1.009,8
9

1271,6
5

1271,65

6.3
5

1708

ORSE

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas
(v=600 litros)

un

1

370,72

466,81

466,81

6.3
2

7

Administração Local

9.493,28

7.1

90777

SINA
PI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

16

92,47

116,43

1862,88

7.2

90780

SINA
PI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

160

37,88

47,69

7630,4

TOTAL SEM BDI

R
$
47.566,8
3

TOTAL DO BDI

R
$
12.315,8
8

TOTAL GERAL

R
$
59.882,7
1

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Documento assinado eletronicamente porHUGO DE SOUSA CARDOSO,Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 26/04/2022, às
13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
a u t e n t i c i d a d e
d o
d o c u m e n t o
p o d e
s e r
c o n f e r i d a
n o
s i t e
https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador0225988e o código CRC6C93A93E.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ- MPPI23138
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 498/2022
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 nº19.21.0004.0011176/2022-44,
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraFERNANDA SANTOS SOUSA LIMA,Técnica Ministerial, matrícula nº 118, lotada junto ao Centro de Apoio Operacional
de Defesa da Saúde,03 (três)dias de compensação para serem fruídos nos dias28 e 29 de abril e 13 de junhode 2022, em razão de atuação no
Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, referente aos dias 11/08 e 28/10/2020, nos termos das Portarias
PGJ/PI Nº 1455 e 1819/2020, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
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Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 499/2022
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 nº19.21.0285.0011149/2022-50,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) diade folga, no dia22de abril de 2022,à servidora comissionadaAMANDA KELLY DA SILVA CARVALHO, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15663, lotada junto à 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão dos dias 15 de fevereiro e 18 de abril de 2020, conforme certidão
expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 22 de
abril de 2022.
Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 503/2022
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)PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, matrícula nº 2198, de suas funções perante aSEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº
473/2014 e com efeitos a partir de 07 de março de 2022.
Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 504/2022
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)MARIA BEATRIZ DE LIMA MACEDO,matrícula nº 5041,de suas funções perante a32ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 04 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 505/2022
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)GEOVANE DA GLORIA RODRIGUES PADILHA,matrícula nº 2475,de suas funções perante a49ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 05 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 26 de abril de 2022
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 506/2022
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)RENATA ALVES CARNEIRO MIRANDA, matrícula nº 2411, de suas funções perante a8ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 28 de marçode 2022.
Teresina (PI), 26 de abrilde 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 508/2022
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)JOAO VICTOR RODRIGUES VELOSO,matrícula nº 2464,de suas funções perante aCOORDENADORIA DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 26 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos

6. ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
[]

6.1. ATO - APMP/PI23126
Ato 01/2022
A Diretoria da Associação Piauiense do Ministério Público, nos termos do art. 38, inciso XII do Estatuto, decide criar a Comissão Especializada de
Estudos sobre direitos e prerrogativas dos membros do Ministério Público, que será composta por três membros, nomeados pela diretoria, com
mandato de um ano, prorrogável por mais um ano, com atribuição de realizar estudos e proposições sobre direitos e prerrogativas dos membros
do Ministério Público Piauiense. Ficam nomeados os seguintes membros: Presidente Dr. Sinobilino Pinheiro; Secretário - Dr. Luis Antonio; Vicepresidente Dr. Rafael Maia. Publique-se o presente no DOEMPPI, bem como notifiquem-se pessoalmente os nomeados.
Mario Alexandre Costa Normando - PresidenteAPMP
Fernando Ferreira dos Santos - Vice-Presidente
Lenara Batista Carvalho Porto - Primeira Secretária
Zélia Saraiva Lima - Segunda Secretária
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Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior - Primeiro Tesoureiro
Jorge Luiz da Costa - Segundo Tesoureiro
Marlete Maria da Costa Cipriano - Diretora Sócio -Cultural
José de Arimatea Dourado Leão - Diretor de Comunicação
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