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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATO DE DECISÕES23177
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0429.0009921/2022-06
Requerente: Jessé Mineiro de Abreu
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 169/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças(Doc.Sei nº 0219081) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 244/2022 (Doc. Sei nº 0221695),
o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, em decorrência do seu deslocamento de
Teresina-PI para Floriano-PI, no período de 11 a 13/04/2022, para atuar nasessãodo Tribunal Popular do Júri referenteao processo nº
0001640-49.2018.8.18.0028, conforme Portaria PGJ/PI nº994/2022 (Doc. Sei nº 0217880).
Teresina-PI, 26 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0043.0010262/2022-81
Requerente: Nayrah Helyse Pereira Machado
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, emconsonância com os pareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 167/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e daControladoria Interna sob nº 242/2022-Sei nº 0220336), o pedido darequerente, autorizando o pagamento de 02
(duas) diárias e ½ (meia), em favor da servidora NAYRAH HELYSE PEREIRA MACHADO, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para
São Raimundo Nonato-PI, no período de 18 a 20/04/2022, para participar do Encontro Regional do MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº
1.036/2022.
Teresina-PI, 26 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0017.0010393/2022-38
Requerente: Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013,em consonânciacom ospareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF
sob nº 174/2022(Doc. Sei nº 0216661) e daControladoria Interna - CONINT sob nº 252/2022(Doc. Sei nº 0222228), o pedido dorequerente,
autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao PROMOTOR DE JUSTIÇA - CORREGEDOR AUXILIAR ÉDSEL DE OLIVEIRA
COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, devido a seudeslocamento de Teresina-PI a Brasília-DF, no período de 19 a 20/04/2022, para participar do
I Encontro da Corregedoria Nacional do Ministério Público: Inovações Estratégicas, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público na
referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1049/2022 (Doc. Sei 0220616).
Teresina-PI, 26 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0119.0010399/2022-92
Requerente: Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013,em consonânciacom ospareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF
sob nº 173/2022(Doc. Sei nº 0216661) e daControladoria Interna - CONINT sob nº 247/2022(Doc. Sei nº 0222228), o pedido dorequerente,
autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao PROMOTOR DE JUSTIÇA SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, devido a
seu deslocamento deValença do Piauí-PI a São Raimundo Nonato-PI, no período de 18 a 20/04/2022, para ministrar na Oficina Regional de
Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 894/2022 (Doc. Sei nº 0220643).
Teresina-PI, 26 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0017.0010529/2022-52
Requerente: Luís Francisco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013,em consonânciacom ospareceresdaCoordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF
sob nº 175/2022(Doc. Sei nº 0216661) e daControladoria Interna - CONINT sob nº 253/2022(Doc. Sei nº 0222228), o pedido dorequerente,
autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao PROCURADOR DE JUSTIÇA E CORREGEDOR GERAL DO MPPI LUÍS
FRANCISCO RIBEIRO, devido a seudeslocamento de Teresina-PI a Brasília-DF, no período de 19 a 20/04/2022, para participar do I Encontro da
Corregedoria Nacional do Ministério Público: Inovações Estratégicas, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público na referida cidade,
conforme Portaria PGJ/PI nº 1049/2022(Doc. Sei nº 0221334).
Teresina-PI, 26 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ23188
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1219/2022-REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0226528 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0008928/2022-32,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem comissão para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, inscrito no CNPJ nº 10.551.559/0001-63, e a empresa K2 IT LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 27.778.168/0001-89 (CONTRA TO Nº 07/2022/FMMPPI), cujo objeto é a aquisição de switches e adaptadores GBIC para atender
as necessidades das unidades e setores do MPPI.
Servidor

Função

João Carlos Barbosa dos Santos

Fiscal do contrato e presidente da comissão de recebimento

Ítalo Garcia Araújo Nogueira

Membro da comissão de recebimento

Airton Alves Mendes de Moura

Membro da comissão de recebimento

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1222/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO, titular da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a portaria PGJ/PI nº 3432/2021, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1241/2022
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 19.21.0111.0011618/2022-85,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI

KELLEN SAMANTHA PRADO SILVA VIERA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1242/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação da
Coordenadoria de Apoio Administrativo contida no OFÍCIO - 0226833 - CAA, bem como o Despacho contido nos autos do Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0010.0007916/2022-92,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15037, para realizar reparos elétricos,
hidráulicos, sanitários, e estruturais na sede da Promotoria de Justiça de Paulistana, no período de 02 a 05 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1243/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0349.0011420/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 080117555.2021.8.180075, dia 03 de maio de 2022, na Comarca de Simplício Mendes-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1244/2022
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 19.21.0040.0011661/2022-86,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça Elesbão Veloso, para atuar nos autos do
processo n° 0800851-31.2022.8.18.0075, em trâmite na Comarca de Simplício Mendes, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1245/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0227581 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0427.0010006/2022-69,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, matrícula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS
EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.476.378/0001-24 (CONTRATO Nº 10/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1246/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Justiça LUÍS
FRANCISCO RIBEIRO, titular da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal e Corregedor-Geral do MPPI, 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, fincando 20
(vinte) dias para usufruto no período de 23 de maio a 11 de junho de 2022 e 10 (dez) dias remanescentes para usufruto em data oportuna
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1247/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI nº 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1119/2021, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, titular da Promotoria de Justiça de Marcos Parente,
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Diretora de Sede da Promotoria de Justiça de Marcos Parente, a partir desta data,
pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1248/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO, titular da 8º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta)
dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1249/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 12 a 31 de maio de 2022, 20 (vinte) dias remanescentes de férias à Promotora de Justiça MARLETE MARIA DA ROCHA
CIPRIANO, titular da 8º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2007.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1250/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93; em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, titular da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Guadalupe, a partir do dia 02 de maio de 2022, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1251/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR 30 (trinta) dias de licença-prêmio do Promotor de Justiça ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça,
previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala anual publicada no DOEM/PI nº 1011, de 20/12/2021, ficando 30 (trinta)
dias para usufruto em data oportuna.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1252/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93; em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RÉGIS DE MORAES MARINHO, titular da 15ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Promotoria de Justiça de Jerumenha, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1253/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 28 de abril de 2022, na 3ª Vara Criminal de Teresina, em
substituição à titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1254/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO, Corregedora-Geral Substituta, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí, de 23 de maio a 11 de junho de 2022, em razão das férias do
Corregedor-Geral.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1255/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0429.0011687/2022-48,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, para atuar na sessão do
Tribunal Popular do Júri referente ao Processo Penal nº 0000037-81.2020.8.18.0088, dia 10 de maio de 2022, na Comarca de Capitão de
Campos-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1256/2022
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 19.21.0040.0011701/2022-73,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO FONSECA RODRIGUES para atuar nas audiências de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de
Teresina, pautadas para o dia 29 de abril de 2022, na 3ª Vara Criminal de Teresina, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1257/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0227290 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0004034/2022-56,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor BRENO REIS DO NASCIMENTO, matrícula nº 303, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa EMPRESA TECNETWORKING SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 28.800.572/0001-74 (CONTRATO Nº 05/2022/FMMPPI - PGA nº
19.21.0016.0004034/2022-56).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1258/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ/PI nº 1191/2022, que removeu o Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, da 2ª
Promotoria de Justiça de Oeiras, de entrância final, para a 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de entrância final;
CONSIDERANDO o evento de posse, realizado no dia 27 de abril de 2022, e a comunicação do período de trânsito, que faz jus o removido,
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RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 27 de abril a 05 de maio de 2022, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1259/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 12 de maio a 10 de junho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1260/2022
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 19.21.0010.0008657/2021-70,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, Assessora de Planejamento e Gestão, para compor a comissão do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos no âmbito do MPPI, em substituição ao Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza, anteriormente
designado por intermédio daPORTARIA PGJ/PI Nº 1989/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1261/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93; em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES, titular da 14ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 18ª Procuradoria de Justiça, de 02 a 19 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1263/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, titular da Promotoria de Justiça de Cristino Castro, 05 (cinco) dias de
compensação para serem usufruídos no período de 23 a 27 de maio de 2022, referentes ao plantão realizado em 15/11/2019, conforme a
Portaria PGJ/PI nº 2589/2021; ao plantão do dia 29/12/2019, conforme a Portaria PGJ/PI nº 2990/2021 e, aos plantões ministeriais dos dias
06/07/2019 e 07/07/2019, de acordo com as certidões expedidas pela Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº
03/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1264/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ/PI nº 1189/2022, que removeu o Promotor de Justiça MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO,
da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de entrância final, para a 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, de entrância final,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022,a Portaria PGJ/PI nº 3238/2021, que designou a Promotora de Justiça GIANNY
VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, para responder pela 27ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1265/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ/PI nº 1189/2022, que removeu o Promotor de Justiça MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO,
da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de entrância final, para a 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, de entrância final,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022,a Portaria PGJ/PI nº 3368/2021, que designou o Promotor de Justiça MARCELO DE
JESUS MONTEIRO ARAÚJO, para responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1266/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ/PI nº 1189/2022, que removeu o Promotor de Justiça MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO,
Página 6

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1084 Disponibilização: Quinta-feira, 28 de Abril de 2022 Publicação: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022

da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de entrância final, para a 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, de entrância final,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 3321/2021, que reconduziu o Promotor de Justiça MARCELO
DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO, para exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1267/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1268/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II,
Coordenadora do CAODS, para atuar na audiência de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, dia 28 de abril de 2022, às 8h30,
referente ao processo nº 0002733-03.2016, em substituição ao Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1269/2022
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 19.21.0421.0011742/2022-41,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

07

1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

KAMILLA DE SOUSA SILVA QUERINO CARVALHO

08

1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

JAYANE FRANCISCA ESTEVAO BARBOSA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1270/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022,a Portaria PGJ/PI nº 3360/2021, que designou o Promotor de Justiça ADRIANO
FONTENELE SANTOS, para responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Floriano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1271/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir do dia 02 de maio de 2022, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1272/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0707.0011738/2022-30,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para atuar no plantão
ministerial dos dias 30 de abril e 01 de maio de 2022, da Regional de Oeiras, em substituição à Promotora de Justiça Ednólia Evangelista de
Almeida.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1273/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0018.0011751/2022-23,
RESOLVE
NOMEAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, para, com prejuízo das suas funções junto à Promotoria de Justiça de Alto
Longá, exercer o cargo de Assessora Especial de Planejamento e Gestão desta Procuradoria-Geral de Justiça, a partir do dia 02 de maio de
2022, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 1017/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1274/2022
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 19.21.0074.0011709/2022-26,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

SELMA MARUCELIA DE ANDRADE

29

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

SELMA MARUCELIA DE ANDRADE

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1275/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0018.0011751/2022-23,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1057/2021, que designou a Promotora de Justiça DENISE
COSTA AGUIAR para exercer a função de Diretora de Sede das Promotorias de Justiça de Altos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1276/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0018.0011751/2022-23,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 371/2022, que designou a Promotora de Justiça LUÍSA
CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina, para responder pela 44ª Promotoria de
Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1277/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0018.0011751/2022-23,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022, o Promotor de Justiça ARI MARTINS ALVES FILHO, titular da Promotoria de Justiça
de Barro Duro, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1278/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022,o Promotor de Justiça ADRIANO FONTENELE SANTOS, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, a partir do dia 02 de maio de 2022, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1279/2022
O PROCURADOR-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,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os 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 dia05 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: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
25

GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
122

JOÃO ALEXANDRE COSTA CAMAPUM

123

JOÃO VICTOR CARDOSO DE MELO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. ATO PGJ/PI23189
ATO PGJ Nº 1196/2022
Altera o Ato PGJ nº 1108, de 09 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de bens, serviços, inclusive publicidade,
obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí e seus fundos.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, V da Lei Complementar
Estadual nº 12/93 e no art. 10, V da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal determina "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações";
CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na qual prevê, em seu art.
12, inciso VII, o Plano Anual de Contratações;
CONSIDERANDO a solicitação de alteração do Ato PGJ nº 1.108/2021, formulada pelo Coordenador de Licitações e Contratos por intermédio do
OFÍCIO nº 104 - CLC;
RESOLVE:
Art. 1º. O art. 5º, §2º, do Ato PGJ nº 1108, de 09 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º (...)
§2º Os prazos para envio dos procedimentos de gestão administrativa, devidamente instruídos com o DOD, ETP, Termos de Referências,
pesquisa de preços e outros documentos necessários à instrução dos procedimentos serão:
a) até o dia 28/02, para material de consumo, bens permanentes, serviços comuns, inclusive publicidade, do ano seguinte ao de sua elaboração;
(NR)
b) até o dia 31/03, para obras e serviços de engenharia e bens e serviços de Tecnologia da Informação, do ano seguinte ao de sua elaboração.
(NR)
Art. 2º. O art. 7º, caput, do Ato PGJ nº 1108, de 09 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º Até o dia 15/06 do ano de elaboração do PAC, os setores requisitantes deverão incluir em planilhas do PAC, acompanhadas das
informações constantes no art. 5º deste Ato, as contratações que pretendem realizar ou prorrogar, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e do art. 105 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no exercício subsequente e encaminhar ao setor de licitações. (NR)
Art. 3º. O art. 8º do Ato PGJ nº 1108, de 09 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º Durante o período de 16/06 a 15/07 do ano de elaboração do PAC, o setor de licitações deverá analisar as demandas encaminhadas pelos
setores requisitantes, consoante disposto no art. 6º, e, se de acordo, enviá-las para aprovação da autoridade máxima do órgão ao qual integra ou
a quem esta delegar. (NR)
§ 1°Até o dia 30/08 do ano de sua elaboração, o PAC deverá ser aprovado pela autoridade máxima de que trata o caput e entregue para as
unidades requisitantes iniciarem O PLANEJAMENTO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES. (NR)
Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina, 27 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
[]

3.1. PORTARIAS SJJ23176
PORTARIA SJJ-PGJ nº 04/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do seu Subprocurador-Geral de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
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atribuições delegadas:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal
de 1988.
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 1º, da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, alterado pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018, do CNMP, o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade "apurar a ocorrência de infrações penais
de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal", podendo ser
instaurado por membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos destacados na fiscalização levada a cabo na presente Notícia de Fato, dando causa a
eventual FATO TÍPICO.
CONSIDERANDO o descumprimento de decisões exaradas pela Vara Única da Comarca de Pedro II/PI no âmbito de quatro ações judiciais:
Ação Civil Pública nº 0000515-03.2016.8.18.0065; Ação de Improbidade Administrativa nº 0800612-62.2019.8.18.0065; Mandado de Segurança
nº 0001125-68.2016.8.18.0065 e Ação Ordinária nº 0800605-07.2018.8.18.0065.
CONSIDERANDO que os anexos e documentos constantes na NOTÍCIA DE FATO nº 000536-182/2020, versam sobre eventual crime de: " ...
deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente", perpetrados pelo
Prefeito Municipal de Pedro Segundo/PI, ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE, contêm indícios de práticas criminosas.
R E S O L V E:
DETERMINO a imediata conversão da NOTÍCIA DE FATO nº 000536-182/2020 em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC);
Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da investigação, com as ressalvas do artigo 13, caput, da Resolução CNMP nº 181/2017, no
que concerne à necessidade de prorrogação, cuja atribuição também fica desde já delegada.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Subprocurador de Justiça Jurídico, município de Teresina/PI, vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois.
João MALATO Neto
Subprocurador de Justiça Jurídico

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23170
Procedimento administrativo nº 04/2022
SIMP: 000650-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado como procedimento administrativo nº 04/2022, por meio da portaria nº 01/2022 (ID nº 334456662),
o qual tem como assunto viabilizar o tratamento devido a paciente Francisca Maria Rodrigues, com o fornecimento de medicamentos
indispensáveis ao seu tratamento.
O presente procedimento originou-se mediante termo de declarações por mídia audiovisual na qual a noticiante informou que o município de
Esperantina negou o fornecimento dos medicamentos "Insulina", "Galvus Met" e "Altiva" e que não possuía condições financeiras de arcar com os
fármacos.
Em sede de diligências iniciais solicitou-se a municipalidade manifestação por escrito quanto a denúncia que ensejou a instauração do presente
procedimento (ID nº 33894672).
Em resposta o município esclareceu que os medicamentos não faziam parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de
Esperantina/PI - Remune (ID nº 34170994).
Em pesquisa na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) constatou-se que: os medicamentos insulina humana NPH e
cloridrato de metformina (galvus met) são da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e o
medicamento altiva não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (ID nº 34366323).
Com vistas a devidas instrução do feito o Ministério Público do Estado do Piauí expediu a recomendação ministerial nº 04/2022, destinada a
Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, recomendando o fornecimento dos medicamentos Insulina Humana NPH e Cloridrato de
Metformina a paciente, conforme prescrição médica.
Com a informação de que o medicamento altiva não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais oficiou-se o médico prescritor
para que fosse analisado a viabilidade da substituição do referido medicamento por algum fármaco fornecido pelo SUS.
Em resposta a recomendação a municipalidade esclareceu os medicamentos estavam disponíveis para dispensação e que aguardava a retirada
pela paciente, que já estava ciente da possibilidade de retirada (ID nº 53172686).
O médico prescritor esclareceu que realizou a substituição do medicamento altiva por maleato de dexclorfeniramina, encaminhando cópia da
prescrição, sendo este fornecido pelo SUS (ID nº 53172705).
Diante de tais manifestações este órgão ministerial oficiou a noticiante para que esclarecesse se o problema inicialmente relatado havia sido
solucionado.
Em 28/03/2022, conforme mídia audiovisual de ID nº 53248288, a noticiante declarou a resolutividade do objeto do presente procedimento e
pugnou pelo seu arquivamento.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências a serem adotadas pelo Ministério Público foram devidamente adotadas e os devidos
encaminhamentos realizados.
O município acatou de maneira integral e adotou todas as providências necessárias frente a recomendação ministerial expedida, dispensando os
medicamentos a paciente requerente.
O medicamento altiva foi devidamente substituído e também dispensado a noticiante.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto tendo em vista que a requerente recebeu os medicamentos solicitados, tendo o procedimento atingido os fins de sua instauração.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 1º da Resolução 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante, comunicando-o do prazo para
interposição de recurso.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
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Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.2. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23171
PORTARIA Nº. 02/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 002905-369/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, em substituição na 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no uso
das atribuições que lhes são conferidas no artigo 127 e no artigo 129, inciso III, da Carta Magna; no artigo 8°, § 1°, da Lei N°. 7.347/85; no artigo
25, inciso IV, alínea "b", da Lei N°. 8.625/93 e no artigo 36, inciso VI, da Lei Complementar Estadual N°. 12/93, e:
Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fato que
enseje tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Resolução CNMP Nº. 174/2017;
Considerando que se encerrou o prazo da notícia de fato SIMP Nº. 002905-369/2020, conforme previsto no artigo 3º, da Resolução CNMP Nº.
174/2017.
Por fim, resta necessário o prosseguimento do feito em epígrafe, a fim de que sejam obtidas informações necessárias ao seu regular
impulsionamento.
TOMO POSIÇÃO
CONVERTER a Notícia de Fato SIMP Nº. 002905-369/2020 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com objetivo de acompanhar a parte em
esclarecimentos e efetiva realização do requerimento de guarda, e que seja adota as seguintes diligências:
I) Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
II) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ/MPPI, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº.
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao setor responsável pela publicação no Diário oficial do MPPI (e-mail:
diarioeletronico@mppi.mp.br), para a devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico
da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Remete-se os autos a Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de fevereiro de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Promotor de Justiça em substituição na 09ª PJ de Parnaíba (PI)

4.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23172
SIMP nº 000583-435/2022
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir de termo de declaração prestado por ADRIANA COSTA PAIXÃO FERREIRA. Informou
que há anos tem recebido serviço de fornecimento de energia elétrica de má qualidade, que sua residência fica horas sem energia. Relatou que o
problema afeta somente a sua casa.
Informou ainda que procurou outros órgãos públicos para a solução do problema e que ingressou com ação judicial. Não juntou documentos.
A assessoria juntou aos autos cópia da petição inicial referente ao Processo nº 0805217-03.2021.8.18.0026, ajuizado pela requerente. Vieram-me
os autos.
Éum sucinto relatório. Passo a decidir. Nos termos da Constituição Federal:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuaisindisponíveis.
De plano, observa-se que o direito violado tem natureza individual (notadamente pela afirmação de que somente a residência da requerente sofre
com a má qualidade da prestação do serviço), daí porque o objeto da presente notícia de fato não restou elencado no rol dos direitos tutelados
pelo Ministério Público.
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando estes forem
classificados como indisponíveis, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados.
Assim, não cabendo ao Ministério Público a chancela de direitos individuais disponíveis, deve a representante promover, por meio de advogado
ou Defensoria Pública (como de fato o fez), medida judicial cabível para a defesa do interesse individual potencialmente lesado.
Em seara consumerista, outrossim, a atuação do Ministério Público demanda a configuração de lesão a direitos e interesses coletivos latu sensu,
conforme apregoa o Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020, quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual 36/2004:
Art. 4º A reclamação, representação ou denúncia do consumidor que configure lesão aos interesses dos direitosdifusos, coletivos ou
individuais homogêneos tutelados por este Ato poderá ser apresentada pessoalmente, por telefone, pelas redes sociais ou qualquer outro meio
eletrônico de comunicação disponível pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que deverá ser registrada como reclamação.
ID: 53394530/2
Art. 5º Se os fatos narrados na reclamação, representação ou denúncia não evidenciarem lesão aos interesses ou direitos tutelados por este Ato,
se já forem objeto de investigação, processo administrativo ou ação civil pública, ou, ainda, se já se encontrarem solucionados, a autoridade
administrativa arquivará a reclamação e dará ciência da decisão ao interessado, preferencialmente por correio eletrônico.
§1º Em se tratando de reclamação, representação ou denúncia que configure exclusivamente direito individual, o Procon/MPPI orientará
adequadamente o consumidor quanto aos seus direitos e o encaminhará ao órgão administrativo ou judicial competente.
Conforme petição inicial de ação judicial proposta, requereu-se: a concessão da tutela antecipada para determinar a empresa requerida que, no
prazo de 10 dias, FAÇA A TROCA DA REDE para o ramal atual, conforme solicitado em requerimento administrativo perante a requerida, tudo a
ser feito no prazo de 05 (cinco) dias.
Ora, tem-se que o resultado prático decorrente da eventual atuação ministerial já foi requerido ao Poder Judiciário por via adequada. Diante do
exposto, INDEFIROa instauração de Notícia de Fato.
Publique-se em DOEMP.
Seja a requerente cientificada da presente decisão, por meio eletrônico, consignando-se a possibilidade de interposição de recurso, nos termos
do art. 4º, §1º, da Resolução 174, do CNMP.
Comunique-se ao E. CSMP.
Não havendo recurso em face da presente decisão, seja o feito arquivado em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
DECISÃO
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Trata-se de Atendimento ao Público registrado para acompanhar os reflexos decorrentes do reajuste realizado pela Petrobrás no valor da
gasolina a partir de 11 de março de 2022.
Relatório de pesquisa informal de preços realizado no dia 14(catorze) de março de 2022, com valores cobrados por postos em Campo Maior (ID
53176921).
Vieram-me os autos.
Éum sucinto relatório. Passo a decidir.
Conforme o Ato Procon nº 04/2020, a atuação da autoridade administrativa para a proteção e defesa dos consumidores demanda lesão (ou
ameaça de lesão) dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos tutelados por aquele ato.
Não se observou, in casu, tal lesão. É que, conforme divulgado em nota pela Petrobrás, os reajustes anunciados no dia 10 de março de 2022,
que incluíram significativos aumentos de 18% na gasolina e de 24,9% no óleo diesel, foram uma resposta à disparada dos preços internacionais,
resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022- 03/petrobras-defendereajustes-de-precos-para-evitar-desabastecimento).
Ademais, tendo em vista que a pesquisa informal de preços juntada aos autos foi realizada em data posterior ao reajuste aplicado pela Petrobrás,
não há como se aferir se o aumento referido foi aplicado pelos postos de combustíveis antes da data estabelecida pela estatal.
Apregoa o Ato PROCON referido:
Art. 5º Se os fatos narrados na reclamação, representação ou denúncia não evidenciarem lesão aos interesses ou direitos tutelados por este Ato,
se já forem objeto de investigação, processo administrativo ou ação civil pública, ou, ainda, se já se encontrarem solucionados, a autoridade
administrativa arquivará a reclamação e dará ciência da decisão ao interessado, preferencialmente por correio eletrônico.
Assim, tendo em vista que a não observância de lesão a direitos coletivos latu sensu do consumido, INDEFIRO a instauração de procedimento
administrativo.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao E. CSMP.
Após, seja o feito arquivado em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUSA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.4. JURCON23173
P
ROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE HOUVE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DATA DA DECISÃO CONTAR
COM MAIS DE CINCO ANOS, ESTANDO PRESCRITO O DIREITO DE EXIGIR DO ESTADO, POR SEU ÓRGÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
01. Processo Administrativo Nº (000337-002/2015)
Reclamado: CLARO S.A.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Denise Costa Aguiar
Promotora de Justiça
Presidente da Junta Recursal do Procon - Jurcon/MPPI
P
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº(000337-002/2015)
RECLAMANTE - MÁRCIO FERNANDO MAGALHÃES FRANÇA
RECLAMADO - CLARO S.A.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CLARO S.A., para apurar infração administrativa em
relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 31/08/2016.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
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do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 08 de abril de 2022.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon

4.5. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23174
PORTARIA 29ª P.J. Nº 032/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 082/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências para apurar possíveis
irregularidades quanto a dispensação de roupa privativa na rede hospitalar municipal de Teresina;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim deapurar possíveis irregularidades quanto a dispensação de roupa privativa na rede hospitalar de
Teresina,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 27 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI23175
PASIMPN.002096-361/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Unidade Escolar
Jorge Leopoldo, escola da rede estadual de ensino em Picos, concernentes ao combate à evasão escolar.
Expediu-se, com fulcro nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93, recomendação à Direção da Unidade Escolar mencionada, para que: I ADOTE, verificada a reiteração de faltas injustificadas de alunos, medidas visando a identificar as possíveis causas, estabelecendo, de forma
proativa, contato com os pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a), com viés eminentemente acolhedor, objetivando fazê-lo(a) retornar à assiduidade
no desenvolvimento das atividades escolares, no prazo máximo de uma semana, mostrando a obrigação da família para com a educação da
criança ou adolescente; II - PROCEDA, esgotados os recursos escolares em relação aos educandos faltosos, a comunicação ao Conselho
Tutelar do Município, encaminhando-lhe a relação dos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual
permitido em lei, para as providências cabíveis com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o
caso, aplicar medidas de proteção à criança ou adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário,
conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A recomendação foi encaminhada ao destinatário, conforme certificado, advindo resposta (ID 4285924), pela qual se informa que foram utilizadas
estratégias e recursos escolares em relação aos educandos, mantendo-se os alunos matriculados e a assiduidade sem maiores prejuízos
naquela escola. Afirma que, no "dia 09/10/2021 voltamos de forma presencial com a turma do 9º ano e, no dia 03/11/2021 voltamos ao chão da
escola presencialmente com todas as turmas com horário e dias normais, sempre regidos com portaria da Seduc".
Em sequência, vieram os autos conclusos para deliberação.
É o registro do necessário.
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Analisando os autos, verifica-se que não há notícia de descumprimento da recomendação expedida à Direção da Unidade Escolar Jorge
Leopoldo, havendo, ao contrário, afirmação de acatamento, bem assim demonstração das medidas adotadas para o seu cumprimento.
Esgotados os recursos escolares, com a realização da busca ativa dos alunos pela unidade escolar em destaque, não foi necessária a
comunicação ao Conselho Tutelar do Município, uma vez que os estudantes mantiveram a assiduidade no desenvolvimento das atividades
escolares.
Não se verifica relevância que justifique a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Oportuno registrar que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura do presente
procedimento.
Por tais razões, promovo o arquivamentodeste feito, nos termos dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Não há noticiante para cientificar, sendo o procedimento instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 18 de fevereiro de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça

4.7. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23178
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 002075-361/2021
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial em relação a omissão da Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI, no atendimento
das requisições ministeriais, referente aos autos nº 0001813-27.2019.8.18.0032.
PORTARIA nº 55/2021
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 002075-361/2021, para apurar a omissão da Delegacia
Regional de Polícia Civil de Picos-PI, em atender as requisições ministeriais nos autos nº 0001813-27.2019.8.18.0032;
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 que o art. 74, da Lei Complementar nº 37, de 10/03/2004, dispõe que compete à Corregedoria Geral de Polícia Civil o zelo
pelo cumprimento das leis, regulamentos e atos normativos relacionados às atividades de polícia judiciária e disciplinar;
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 33937945.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação e de comunicação formuladas 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

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ -PI23181
SIMP 000005-184/2018
PORTARIA Nº 23/2022PROCEDIMENTODEINQUÉRITOCIVIL(PIC) nº07/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000005- 184/2018, posteriormente convertida em Procedimento
Preparatório, para apurar denúncia de suposta irregularidade na utilização de equipamentos agrícolas para recolhimento de lixo urbano,
exposição de trabalhadores a risco mecânico e biológico no município de Buriti dos Montes-PI e
ausência de médicos na UBS do município;
CONSIDERANDO que apesar de ter se manifestado nos autos e fazer menção aos anexos no ofício, o município não enviou documentação
comprobatória;
CONSIDERANDOo exaurimento do prazo do Procedimento Preparatório, existindo, ainda, a necessidade de diligências indispensáveis ao
esclarecimento do caso;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007 do CNMP estabelece que "§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. § 7º Vencido este prazo, o
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membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil."
CONSIDERANDO que, a teor do art. 1º da Resolução CNMP nº 23/2007, "O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado
para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais".
RESOLVE:
CONVERTERo presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO registrado e autuado no SIMP 000365-184/2017 no
PROCEDIMENTODEINQUÉRITOCIVILnº07/2022,
com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o propósito de apurar
denúncia recebida por meio de Representação formulada pelo advogado Alan Jhaime Soares, relatando suposta irregularidade na utilização de
equipamentos agrícolas para recolhimento de lixo urbano, exposição de trabalhadores a risco mecânico e biológico no município de Buriti dos
Montes-PI e ausência de médico na UBS do município no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 10h.
DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, autuando-se o procedimento, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, 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);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOà Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, dando-lhe ciência da conversão do Procedimento Preparatório em
Inquérito Civil Público e requisitando, noprazode10(dez) diasúteis, que forneçam as seguintes documentações:
Cópia dos documentos mencionados como anexo no Ofício nº 65 expedido pela Prefeitura de Buriti dos Montes e/ou outros que julgar
importantes;
Relação e frequência do mês dos médicos que atuam na UBS do município;
AO OFÍCIO MINISTERIAL DEVERÁ SER ANEXADO CÓPIA DO OFÍCIO RESPOSTA nº 65 DA PREFEITURA (ID 32903024), BEM COMO O
MUNICÍPIO DEVERÁ SER CIENTIFICADO DE QUE AS ALEGAÇÕES DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DA DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA PERTINENTE.
FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP 000301-184/2020
PORTARIA Nº 19/2022INQUÉRITO CIVILPÚBLICO (ICP)nº 04/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP SIMP 000301-184/2020, posteriormente convertida em Procedimento
Preparatório, para apurar denúncia de extrativismo mineral e vegetal de forma irregular, bem como, desmatamento de reserva
ambiental, na propriedade Vereda da Rocha/Camalora, zona rural de Castelo do Piauí, terra que se encontra em litígio entre o proprietário, o
INCRA e os assentados e que a que a Prefeitura de Castelo do Piauí, supostamente, vem fornecendo caminhões para facilitar a venda de carvão
vegetal extraído da reserva, bem como vem extraindo piçarra do local sem consentimento dos proprietários;
CONSIDERANDOque após a realização das diligências constatou-se a existência de crime ambiental de desmatamento e extração de piçarra em
área de preservação ambiental;
CONSIDERANDO que além da questão criminal o responsável deve reparar o dano ambiental causado, que é imprescritível;
CONSIDERANDO que até o momento, apesar de constatada a materialidade do crime, não foi possível aferir a autoria do mesmo;
CONSIDERANDOo exaurimento do prazo do Procedimento Preparatório, existindo, ainda, a necessidade de adoção de diligências preliminares
indispensáveis ao esclarecimento do caso;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007 do CNMP estabelece que "§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. § 7º Vencido este prazo, o
membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil."
CONSIDERANDO que, a teor do art. 1º da Resolução CNMP nº 23/2007, "O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado
para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais";
RESOLVE:
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório no INQUÉRITO CIVILPÚBLICOn º 03/2022 registrado e autuado no SIMP 000152184/2016, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o propósito de
apurar denúncia feita pelo Sr. José Lincoln Correia Neto, recebida por meio do e- mail desta Promotoria de Justiça, que noticiou a realização de
extrativismo mineral e vegetal de forma irregular, bem como, desmatamento de reserva ambiental, na propriedade Vereda da Rocha/Camalora,
zona rural de Castelo do Piauí, propriedade que se encontra em litígio entre o proprietário, o INCRA e os assentados, e que a que a Prefeitura de
Castelo do Piauí, supostamente, fornecia caminhões para facilitar a venda de carvão vegetal extraído da reserva, bem como vem extraindo
piçarra do local, tudo isso sem consentimento dos proprietários.
DETERMINANDO-SE:
A AUTUAÇÃOdo presente procedimento em Inquérito Civil Público, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, 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);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A EXTRAÇÃO DE CÓPIA E REMESSAdos autos à Delegacia de Polícia Civil requisitando-se a instauração de Inquérito Policial a fim de se
apurar a autoria dos crimes ambientais praticados, com destaque para os seguintes agentes:
Antônio Alves da Silva, Presidente da Associação de moradores do Assentamento Francisca Trindade, conforme mencionado no B.O. nº
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128567.000863/2015-21;
Francisco Gonçalo Sobrinho, vulgo "Francisco Conrado", mencionado na representação;
O Município de Castelo do Piauí (Prefeito, Secretários ou outros servidores públicos da municipalidade), mencionados na representação,
atendendo-se as restrições no caso de envolvimentodoPrefeito ououtra autoridade comprerrogativadeforo.
Após conclusão, cópia integral do Inquérito deverá ser encaminhada a este Órgão Ministerial via e-mail surcampomaior@mppi.mp.br para ser
juntado aos autos;
Tendo em vista que a propositura de Ação Civil Pública para reparação do dano ambiental causado depende da identificação dos agentes
infratores, o que será apurado no Inquérito Policial Correspondente, bem como ante a impossibilidade de sobrestamento do ICP ao IP, por serem
procedimentos presididos por autoridades distintas, após cumpridas as diligências anteriores, SUSPENDA-SE O PRAZO DO PRESENTE ICP
ATÉ QUE O IP SEJA CONCLUÍDO EENCAMINHADOAO PARQUET.
AGUARDEM-SEos autos em Secretaria até conclusão do IP, após FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOSpara apreciação.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP N° 000023-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após o encaminhamento de Relatório Psicossocial pelo CREAS do Município de Castelo do Piauí.
Segundo o documento, a sra. Miriam Bezerra Barbosa é PCD auditiva e verbal, sendo cuidada pelos dois irmãos, Ademar Bezerra Barbosa e
Jeremias Bezerra Barbosa. Após visita na residência, os profissionais constataram situação de insalubridade, negligência e vulnerabilidade
vivenciada por Miriam.
Durante a visita realizada pelos profissionais, verificou-se a presença de homens estranhos na residência, inclusive um dormindo no quarto em
que a deficiente se encontrava, oque levantou suspeitas de possíveis abusos sexuais praticados contra Miriam. Inicialmente foi determinada a
realização de exame sexológico pelo SAMVVIS, porém, conforme Laudo juntado, ID 53126737, não foi constatado nenhum elemento de crime
sexual.
Em reunião realizada, o CREAS pontuou que não há nenhum outro familiar apto a ficar com Míriam. Em consulta ao Centro de Apoio Operacional
de Defesa da Educação e Cidadania-CAODEC foi informado que não há no Estado nenhum tipo de instituição especializada no acolhimento de
deficientes em situação de vulnerabilidade, motivo pelo qual orientou o encaminhamento de Miriam aos programas ofertados pelo Município.
Expedido ofício ao CREAS do Município de Castelo do Piauí/PI para que adotasse as providências cabíveis a fim de que seja prestado
atendimento adequado a Sr. Miriam Bezerra Barbosa, com orientações à família sobre o tratamento ou terapias nas quais ela possa ser incluída,
além de acompanhamento periódico e inclusão da família em programas ofertados pelo município.
É o breve relatório. Fundamento.
Pelo exposto, não se vislumbra necessidade de tomada de providências no presente momento. Assim só nos resta DETERMINAR o
ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP N° 000151-184/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça, para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação
do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Castelo do Piauí/PI.
Foi expedida a Recomendação Ministerial Nº. 01/2020 ao Município de Castelo do Piauí (PI) para que:
a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico local,
visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI, bem
assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Castelo do Piauí-PI;
que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus do município de Castelo do Piauí-PI contenha, como elementos mínimos a
realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de
modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes comunitários
de saúde e agente de combate a endemias);
que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor
facial,
máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos;
que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando
se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria
Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de
pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a
endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados pela
Secretaria de Estado da Saúde;
que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de combate a
endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de
Saúde.
34471185).
Em resposta, o Ente Municipal encaminhou o referido Plano, (ID:
É, em síntese, o relatório.
O cerne da demanda vincula-se a acompanhar as ações de prevenção e
enfrentamento ao avanço do Coronavírus (COVID-19) no Município de Castelo do Piauí (PI), bem como as políticas públicas a serem executadas
para mitigar os impactos da doença.
Dessa maneira, verifica-se que o Ente Municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente a Recomendação e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19.
Neste sentido, a atuação Ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas na recomendação e requisições foram
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efetuadas, consoante documentação encaminhada pelo Município em questão, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente
procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad eternum.
Desta forma, caso sobrevenham óbices no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias.
Ademais, quanto a atuação ministerial, porventura surjam demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Ex positis, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, realizando-se os
procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme artigo 12, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no artigo 13, § 2º, da Resolução Nº 174/2017.
Castelo do Piauí-PI, Datado Eletronicamente.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça SIMP N° 0000349-184.2017
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório autuado sob o Simp nº 349- 184.2017, instaurado com o objetivo de apurar as condições estruturais de
funcionamento da Delegacia de Polícia de Castelo do Piauí.
Inicialmente foi realizada vistoria na Delegacia por este Órgão Ministerial e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município, e inspeção
pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público.
Consoante relatórios juntados, verificou-se péssimas condições físicas da unidade além de diversos problemas relativos às instalações elétricas,
hidro- sanitárias, conforto térmico e acessibilidade.
Em consulta ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - 1° Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fora possível constatar que tramita
na Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí a Ação Civil Pública n. 0000170-10.2010.8.18.0045, movida em face do Estado do Piauí. Assim,
tem-se uma ACP ajuizada em face do Estado do Piauí em virtude das patentes irregularidades constatadas na vistoria realizada por este Parquet
em 2010.
É o relatório.
Passo a decidir.
Dispõe a Súmula nº 03, do CSMP:
Súmula nº 03 - CSMP Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa
dos autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser
informado, via ofício, com cópia da inicial.
No caso em exame, percebe-se que o objeto do presente Procedimento Preparatório já se encontra judicializado, conforme documentos que
foram anexados aos presentes autos, logo, é imperioso reconhecer, neste momento, que não há mais fatos que justifiquem a continuidade de
tramitação do presente PP, considerando que a demanda em tablado já fora judicializada por esse Órgão Ministerial.
À vista do exposto, inexistindo outras providências a serem feitas, nos termos do art. 10, da Resolução nº 023/2007, do CNMP c/c Súmula nº 03,
do CSMP. PROCEDO AO ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP).
Expeça-se Ofício ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público - CSMP, comunicando o arquivamento do presente e ajuizamento da
respectiva ação civil pública, com documentos comprobatórios.
Desnecessária a remessa dos presentes autos para homologação, nos termos da Súmula nº 03, do CSMP.
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

4.9. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23182
Simp nº 000118-072/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, presentado pelo
Promotor de Justiça in fine assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal,
art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e art. 25, IV, b, da Lei Federal nº 8.625/93, bem como com base na Resolução 174 do CNMP:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativa e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei nº 8.625/93, art. 36, IV, "a" e "d", da Lei Complementar nº 12/93;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal estabelece que a segurança pública, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, nos termos do art. 144, caput, da Carta da
República de 1988;
CONSIDERANDO, ainda, que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como o controle externo
da atividade policial, conforme art. 129, II e VII da Carta Maior;
CONSIDERANDOque a Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do
1 de 4
Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária, Parnaíba/PI CEP 64.209-060 / Fone: (86) 3321.3020
CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público - estabelece que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições, nos termos de seu art. 8º, II;
CONSIDERANDO a notícia que um rapaz de 26 anos de idade, no dia 15 de abril de 2022, morreu afogado no mar da praia de Maramar, em Luis
Correia, litoral do Piauí e que este é o segundo afogamento no período de dois dias na região.
CONSIDERANDOque a vítima desapareceu por volta de 12h e foi encontrada por um pescador ás 21h, após os Corpo de Bombeiros já ter
finalizado as buscas.
CONSIDERANDOque não havia nenhum socorrista do Corpo de Bombeiros no local, que as equipes demoraram cerca de uma hora e meia para
chegar após serem notificadas do desaparecimento do jovem e que não tinham pranchas, equipamentos e estrutura para auxiliar nas buscas.
CONSIDERANDO que, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do direito à vida.
CONSIDERANDO que, o art 2º, III, da lei 5.483/ 2005 alterada pela Lei nº 6.950/ 2017, dispõe que: " São competências do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Piauí: III - realizar serviços de resgate, busca e salvamento",
CONSIDERANDOa necessidade de acompanhamento do Ministério Público da situação acima evidenciada:
2 de 4
Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária, Parnaíba/PI CEP 64.209-060 / Fone: (86) 3321.3020
RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
-PA, registrado sob SIMP o nº 000118-072/2022, com o propósito de verificar se o 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Piauí possui estrutura
para atender as demandas de resgate da população, qual o planejamento existente de prevenção de acidentes, quantos oficiais fazem o
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patrulhamento da orla do Litoral do Piauí, quais os equipamentos e transportes náuticos que dispõe para as operações.
DETERMINANDO, desde logo:
A autuação e registro da presente Portaria em sistema e livro próprios;
Remessa, via SEI, à Secretaria Geral do Conselho Superior do Ministério Público, desta Portaria, requerendo a publicação de seu inteiro teor no
DOEMP/PI;
Que seja oficiado o ComandantegeraldoCorpodeBombeiros Militar do Estado do Piauí CBMEPI - José ArimateiaRêgo Araújo e o
Comandante do 2° Batalhão de Bombeiro Militarde Parnaíba- Jullierme Christian Lima Vale, para informar no prazo de 15 dias à 8ª
Promotoria de Parnaíba-Pí, (1) se há socorristas plantonistas in loco, nas áreas de mar do litoral do Piauí, (2) como é realizada a escala de
divisão do efetivo bem como os locais onde ficam escalados (3) se possui equipamentos e transportes náuticos (4) Como é realizado o
planejamento de prevenção a acidentes nas áreas de mar (5) Quantas pessoas ficam de plantão na área de mar do litoral do Piauí diariamente
(6) Se há reforço de pessoal nos finais de semana e feriados.
3 de 4
Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária, Parnaíba/PI CEP 64.209-060 / Fone: (86) 3321.3020
Por essencial ao adequado trâmite do PA que ora se instaura, nomeio os assessores da 8ª Promotoria de Justiça/PHB, para bem secretariá-lo e
cumprir as determinações aqui constantes.
Após realizadas as determinações supra, voltem-me conclusos os autos para novas e urgentes deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Parnaíba/PI, 19 de abril de 2022.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
SIMP nº 001265-369/2022
Portaria N°011/2022
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° 3343 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto Fácil,
com endereço na Avenida Dr. João Silva Filho em Parnaíba, encontra-se exercendo vantagem sobre o consumidor. Foi constatado através de
aferição um prejuízo ao consumidor de 100ml, a cada 20 litros de abastecimento, conforme documento em anexo.
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
Página 3 de 4
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, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA

4.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23183
SIMP nº 001265-369/2022
Portaria N°011/2022
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
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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° 3343 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto Fácil,
com endereço na Avenida Dr. João Silva Filho em Parnaíba, encontra-se exercendo vantagem sobre o consumidor. Foi constatado através de
aferição um prejuízo ao consumidor de 100ml, a cada 20 litros de abastecimento, conforme documento em anexo.
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
Página 3 de 4
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.
Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA
PortariaN°012/2022
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
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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 (LeiComplementarn°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
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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° 3348 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto Mais,
com endereço na Avenida São Sebastião em Parnaíba, encontra-se exercendo vantagem sobre o consumidor. Foi constatado através de aferição
um prejuízo ao consumidor de 100ml, a cada 20 litros de abastecimento, conforme documento em anexo.
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
Página 3 de 4
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.
Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA

4.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23184
REFERÊNCIA:NF SIMP Nº 000484-100/2022
NOTICIANTE:SIGILOSO
NOTICIADO:MUNICÍPIO DE FLORIANO
OBJETO:COLETAR INFORMAÇÕES, SEM PREJUÍZO DE SEREM TOMADAS AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS PERTINENTES
NO CASO DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
NOTÍCIA DE FATO. COBRANÇA DE CERTIDÃO. SEM
IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo 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, razão pela qual não há em falar em ilegitimidade do
Ministério Público para atuar no feito. 2. Conforme declinado nos autos, o Código Tributário Municipal prevê no seu artigo 178, inciso II e artigo
201, que serão cobrados taxas dos expedientes e serviços públicos, sendo esses expedientes e serviços a expedição de certidões, lavraturas de
contratos e termos. 3. Feitas estas inclinações legais e de uma análise minuciosa das informações apresentadas nos autos, conclui-se que não
existe justa causa para conversão do feito em investigação (ICP ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de outro procedimento, uma vez que não ficou comprovado a ilegalidade na cobrança efetuada.
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000484-100/2022 DECISÃO
Cls.
Trata-se de Noticia de Fato instaurada com a finalidade de coletar informações sobre os termos do fato noticiado, sem prejuízo de serem
tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
A instauração do presente procedimento originou-se através de representação oferecida de modo sigiloso, por meio de atermação na Secretaria
Unificada deste Núcleo de Promotorias de Justiça, dando conta de suposta irregularidade, no âmbito da administração pública municipal de
Floriano/PI, na cobrança de emolumentos para emissão de Certidão Negativa de Dívida Ativa, conforme termo que se segue: (ID. 53167373)
NOTICIANTE INFORMA QUE FOI ATÉ A PREFEITURA PEDIR UMA CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA E QUE PARA ISSO FIZERAM
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UMA COBRANÇA NO VALOR DE 25,54 R$. INSATISFEITO COM A COBRANÇA VEIO ATÉ A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
FLORIANO FAZER A RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ERA OQUE TINHA PARA DIZER.
Autos distribuído para esta Promotoria de Justiça.
Como diligência inicial, foi determinada a realização, sucessiva, das seguintes providências: a) A autuação do feito como Noticia de Fato com a
finalidade de coletar informações, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente; b) A expedição de ofício ao município de Floriano via Secretaria Municipal de Governo, na pessoa de seu
Secretário, SOLICITANDO, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação escrita sobre os termos do fato noticiado, informando a existência de
previsão legal para a cobrança de taxas administrativas quanto a emissão de certidões, devendo apresentar cópia da lei municipal que normatiza
tal cobrança. (Doc.:53183312)
Regularmente oficiada, a Secretaria de governo apresentou manifestação, informando em suma, que o município disponibiliza em seu site a
emissão de certidões de modo gratuito e que as taxas cobradas estão previstas no Código Tributário Municipal, LC nº 008/2015 nos artigos 178,
II e 201 referentes a taxas de serviços municipais e e que o valor apresentado é referente ao Boletim de Cadastro Imobiliário e no caso de
insistência do usuário, é cobrada a taxa pela emissão da certidão, sendo assim, não ocorrendo nehuma irregularidade. (ID.:53389536)
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo 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, razão pela qual não há em falar em ilegitimidade do Ministério Público para atuar no
feito.
Desse modo, no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública, enumerados em rol
não taxativo no art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público.
A Constituição Federal estabelece o direito de obter certidões previsto no artigo 5º, XXXIV, "a" e "b", não deixa dúvidas quanto à gratuidade das
certidões, e ainda, esclarece que as únicas exceções previstas são referentes às custas judiciárias e os serviços notariais e de registro.
De pronto, a imunidade tributária instituída pela Constituição Federal desonerou o exercício dos direitos políticos, na medida em que assegurou independentemente do pagamento de taxa - o direito de petição e o direito de obter certidões relacionadas ao esclarecimento de situações
pessoais, devendo ser observado e respeitado no âmbito municipal.
Conforme declinado nos autos, o Código Tributário Municipal prevê no seu artigo 178, inciso II e artigo 201, que serão cobrados taxas dos
expedientes e serviços públicos, sendo esses expedientes e serviços a expedição de certidões, lavraturas de contratos e termos.
Feitas estas inclinações legais e de uma análise minuciosa das informações apresentadas nos autos, conclui-se que não existe justa causa para
conversão do feito em investigação (ICP ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de outro
procedimento, uma vez que não ficou comprovado a ilegalidade na cobrança efetuada.
Desse modo, determino, com arrimo no art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da
instauração de outro procedimento, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias; na
impossibilidade de intimação, expeça-se edital para tal fim. Expirado o prazo, havendo interposição de recurso, voltem-me os autos conclusos
para deliberação, sem interposição de recurso, comunique-se ao Noticiado, ao CSMP/MPPI e ao CACOP/MPPI para os devidos fins, arquivandoo após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 20 de abril de 2022.
Adriano Fontenele Santos Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina1ª Respondendo pela 1ª PJ de Floriano

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI23185
PORTARIA N. 01/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 01/2022
OBJETO: Realização de Correição Interna na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio/PI conforme determinação contida no artigo 5º do
Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça deSão Miguel do Tapuio, no uso das atribuições previstas
na Lei Complementar Estadual nº 12/93, Lei Federal n.º 8625/93 e com fulcro no disposto no artigo 129, da Constituição Federal de 1988.
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";
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento
contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio/PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais, visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe: "Os Promotores de Justiça deverão
realizar anualmente correição interna na Promotoria de Justiça na qual estejam oficiando, preenchendo os relatórios e planilhas
correspondentes."
RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO INTERNA ANUAL na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio/PI, no período de 28
de abril de 2022 a 02 de maio de 2022, dando-se início aos trabalhos às 10h do primeiro dia deste lapso temporal;
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio,
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, e se desenvolverão no período de 28 de abril de 2022 a 02 de maio de 2002, dando-se início aos
trabalhos às 10h, tendo em vista a virtualização de todos os processos judiciais e procedimentos administrativos instaurados no âmbito desta
Promotoria;
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna Anual será realizada na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI e terá início no
dia 28 de abril do corrente ano, às 10 horas;
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária, será afixada no átrio da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI a informação clara e
destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões;
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em pasta eletrônica própria, especialmente criada para
esta finalidade e, após analisadas, serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, processos judiciais em carga com o Ministério Público, audiências judiciais, procedimentos extrajudiciais,
papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, detalhando no relatório todos os atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Peças de Informação, Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos e Procedimentos Investigatórios em
tramitação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, bem como os que se encontram arquivados; elaborando planilha contendo seus
respectivos números de identificação no SIMP, o objeto, o último ato praticado, a natureza dos autos e a situação atual;
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IV - Elaboração do relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - Preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio
durante a realização da correição interna.
Art. 6º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Ficam designados os Assessores de Promotoria de Justiça, Etivaldo Antão de Sousa e Isa Dantas Nogueira, para secretariar os trabalhos
da correição ordinária indicada nesta Portaria e auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devidamente preenchidos, serão enviados à Corregedora Geral do Ministério Público e
à Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 9º.Determinar que sejam cientificados da presente Correição Interna Anual o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de
Moura, o Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como seja expedido Edital de publicidade da
realização dos trabalhos correicionais da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, que deverá ser afixado no átrio da Promotoria e
divulgado no Diário Eletrônio do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
São Miguel do Tapuio-PI, 28 de abril de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

4.13. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23186
NotíciadeFato
SIMP nº 000401-435/2022
D E SPACHO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado no sistema SIMP sob protocolo nº 000401-435/2022 para apurar notícia de que M. C. de C. L. ,
nascida em 09 de novembro de 2011, sofre estupros desde os seis anos de idade por parte do tio materno Raimundo Erenilson Sudário de
Carvalho Ibiapina e que familiares sabiam dos estupros, mas foram omissos.
A 4ª Promotoria de Justiça adotou as providências cabíveis e requisitou a instauração de Inquérito Policial por meio do Ofício Requisitório nº
13/2022.
Conforme acostado aos autos, a Autoridade Policial respondeu afirmando que já to- mou as medidas necessárias para apuração dos fatos.
Éorelatório.
Assim, após o órgão ministerial tomar as providências cabíveis, a investigação seguirá sob a presidência da Autoridade Policial, que no fim do
inquérito irá indiciar ou não o investigado e remeterá os autos ao Poder Judiciário.
Portanto, cumprido com o seu propósito, a Notícia de Fato carece de arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça;
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público;
seja comunicado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior sobre a de- cisão de arquivamento dos presentes autos.
Campo Maior, 12 de abril de 2022.
MárioAlexandreCosta Normando
Promotor de Justiça

4.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23187
Atendimento ao Público SIMP nº 000008.088.2022
PORTARIA N° 01/2022
PA - Procedimento Administrativo
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.
CONSIDERANDO:
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da LINDB e em diversos
outros dispositivos legais;
que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se dar através de
Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade, disponibilidade e
integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
que a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, conforme exigido pela Lei 12.527/2011,
estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações oficiais;
que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual de atos públicos,
pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexigibilidade de licitação, conforme o art. 25, da Lei 8.666/93;
que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial, pelo que resta
necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais,
RESOLVE:
InstaurarPA - Procedimento Administrativo, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como vem se dando as publicações oficiais
nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Picos PI, ainda, como vem se dando a eventual contratação de empresa para prestação
deste serviço, pelo que, desde logo, DETERMINO:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, DETERMINO à Secretaria Unificada:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI,
da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Requisite-seao Prefeito Municipal que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a este órgão:
cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio utilizado para a publicação de atos oficiais;
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informação quanto à existência de procedimento(s) de licitação ou de dispensa/inexigibilidade de licitação, para a contratação de empresa para
publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Requisite-se ao Presidente da Câmara que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe a este órgão se existe/existiu procedimento de licitação ou
de dispensa/inexigibilidade de licitação, para a contratação de empresa para publicação de atos oficiais, após maio de 2021?
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação.
diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 22 de fevereiro de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.15. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23191
ATESTADO Nº 04/2022- 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.870.091/0001-00, localizada na Rua Teodoro Pacheco, nº 988,
Edifício Palácio do Comércio, salas 206/208, 2º andar, nesta Capital, representado por José Elias Tajra, constatou-se que a mesma entidade se
encontra apta a funcionar na forma proposta no seu estatuto e legislação regente.
ATESTO, ainda, que a entidade apresentou a esta Promotoria de Justiça sua prestação de contas relativas aos exercícios financeiros de 2019 e
2020, tendo sido considerada como satisfatória e formalmente correta a sua apresentação, ressalvada a possibilidade de serem reexaminadas as
contas, caso necessário.
ATESTO, outrossim, que a referida entidade, consoante consta do seu estatuto, não remunera seus membros pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento de suas finalidades estatutárias.
Teresina, 28 de abril de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça de Teresina
25ª Promotoria de Justiça
PARECER
Procedimento Administrativo SIMP nº 000030-111/2021
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA
Assunto: Análise da Prestação de Contas do ano-base 2019 e 2020
Os presentes autos foram instaurados através do Procedimento Administrativo SIMP nº 000030-111/2021, tendo como objetivo analisar a
prestação de contas da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, exercícios financeiros de 2019 e 2020.
Chegou a esta Promotoria de Justiça os documentos relativos a prestação de contas da entidade mencionada, anos 2019 e 2020, para a devida
apreciação.
Destaca-se que, foi encaminhado à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos o Relatório de Vistoria Técnica do Serviço Social, a fim de
requisitar a realização de análise contábil da prestação de contas do exercício financeiro de 2019 e 2020.
É o relatório. Passo à manifestação.
Sobre as Fundações, cumpre observar que estas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do terceiro setor, criadas a partir da
individualização de bens aptos a integrar um patrimônio destacado por seu instituidor, cujo registro se dá através de escritura pública ou
testamento, sendo, portanto, uma instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento de interesse social.
O artigo 66 do Código Civil, é claro ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Logo, toda e qualquer fundação privada regularmente constituída sujeita-se à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o
responsável por apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas
perante o Ministério Público.
Ademais, o Ato PGJ nº 666/2017, que predispõe sobre a normatização e padronização da prestação de contas anual das Fundações e Entidades
de Interesse Social assim prevê:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
No caso em tela, a FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, como fundação legalmente constituída, é alvo de curadoria pelo Ministério Público,
cabendo a este órgão ministerial fiscalizar sua prestação de contas, tomando todas as medidas que se mostrarem cabíveis.
Assim, o Ministério Público solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se seu funcionamento e atividades condizem com o interesse social
a que se pretende, bem como se as contas relativas aos exercícios financeiros de 2019 e 2020 está em conformidade com os ditames legais.
Portanto, uma vez que a Fundação se propõe a obedecer a disposição da Lei Civil, deve submeter-se ao Estatuto Social, que é a lei regente da
instituição, bem como as demais normas brasileiras, velando sempre pelo bom funcionamento de suas atividades e pela boa aplicação dos
recursos públicos que a fomentam.
Por conseguinte, conforme Parecer Técnico Contábil n° 28/2022 CPPT, denota-se o seguinte:
"Dessa maneira, do ponto de vista gerencial, conclui-se não terem as irregularidades contábeis detectadas afetados a atividade fim da Instituição.
Constatamos que as exigências solicitadas pelo Ofício nº 264/2021-CAODEC/MPPI para averiguação contábil acerca da regularidade das contas
da Fundação, foram adequadamente atendidas. Por essa razão, opinamos no sentido de que a prestação de contas em tela sejaconsiderada
como "formalmente correta", ressalvada a possibilidade de novos exames face ao surgimento de fatos ou circunstâncias que assim o exijam
serem reexaminada, caso necessário ."
A perícia contábil considerou formalmente correta a prestação de contas da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, referente aos anos de 2019
e 2020.
Ex positis, tendo como base o artigo 66 e seguintes do Código Civil de 2002, atendidos pela referida Fundação todos os requisitos legais e
formais, entendo por SATISFATÓRIA e FORMALMENTE CORRETA a Prestação de Contas da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET,
referente aos anos de 2019 e 2020.
Logo, o ministério público, através da 25ª promotoria de justiça de Teresina/PI, no exercício de suas atribuições legais, entende pela
regularidade da prestação de contas referentes aos exercícios financeiros de 2019 e 2020 da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET.
Providências
Expeça-se o bastante Atestado de Regularidade da Prestação da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, relativa aos anos-base de 2019 e
2020.
Dê ciência da conclusão deste procedimento à FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA - JET, com arrimo no artigo 13, §2°, Resolução 174/2017 do
Página 23

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1084 Disponibilização: Quinta-feira, 28 de Abril de 2022 Publicação: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022

CNMP.
Determino a expedição de ofício para dar ciência do arquivamento ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público, com fulcro no art. 12,
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Por fim, arquive-se o Procedimento Administrativo n° 000030-111/2021, considerando a resolutividade do mesmo.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 28 de abril de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

4.16. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23192
EDITAL Nº 09/2022
A Exma. Sra. LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina,
respondendo pela 22ª Promotoria e Justiça de Teresina no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível
notificar, no endereço constante dos autos, a investigada MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, nascida em 28.11.1987,
portadora do CPF nº 049.857.993-00, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria
NOTIFICADA a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (86) 98149-2050 (segunda-feira a sextafeira, de 08h00 às 13h00 ou do email 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não
persecução penal, nos autos da investigação de nº 0835794-10.2021.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não
atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em participar
da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será oferecida, nos termos da
lei, dando início a ação penal.
Teresina-PI, em 11 de abril de 2022.
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça
Respondendo pela 22ª Promotoria de Justiça de Teresina
Portaria PGJ/PI nº 803/2022

4.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23193
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SIMP N. 000330-089/2020 NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 14/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e
III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar
Estadual n. 12/93,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos dos artigos 129, II, da Constituição Federal e art. 201, VIII e
§ 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartada no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da
Constituição Federal), representa condição de concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, inseridos nos
artigos 1º e 3º da Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução da
desigualdade social para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais propiciado pela
oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 205, determina que a educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser
assegurada por meio de "ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas", na forma do seu art. 23, V, e do caput do art.
214, em regime de colaboração e responsabilidade solidária, tal como se depreende da leitura conjugada dos seus artigos 30, VI e 211;
CONSIDERANDO que a pandemia de Covid-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e a
adoção do regime de ensino não presencial, conforme Parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE);
CONSIDERANDO os esforços para a retomada das aulas presenciais nos sistemas de ensino do Piauí nos anos letivos de 2021 e 2002, que
conta com a colaboração de diversos órgãos em âmbito estadual e local, os quais tiveram supervisão, suporte e fiscalização das Promotorias de
Justiça com atribuição na área da educação;
CONSIDERANDO que, apesar do trabalho até o momento realizado, o período de suspensão das aulas e todas as dificuldades decorrentes da
pandemia, somam-se às dificuldades já conhecidas relacionadas aos motivos determinantes da evasão eabandonoescolar;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei
n. 13005/2014, em suas estratégias 1.15, 2.5, reconhece a importância da busca ativa para o alcance da universalização de atendimento e
consecução das Metas 1 e 2 do PNE;
CONSIDERANDO que se tem que a busca ativa escolar é estratégia permanente intersetorial, simples, barata e efetiva para identificar o
contingente de crianças e adolescentes fora dos bancos escolares;
CONSIDERANDO que a política de Saúde possui dados (Datasus e cadastros hospitalares) de nascidos, genitoras e seus endereços, além de
executar a Estratégia Saúde da Família nos territórios por meio de Agentes Comunitários de Saúde, ao passo que o Serviço de Proteção Social
Básica da Assistência Social mantém cadastros do Cadúnico e atualiza rotineiramente os dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família,
cuja política de transferência de renda identifica crianças que deveriam frequentar a sala de aula;
CONSIDERANDO que é dever dos gestores das políticas de Saúde e Assistência Social colaborar para garantir o direito à educação de todas as
crianças e adolescentes residentes no Município;
CONSIDERANDO a aprovação do Enunciado n. 02/2021 pela Comissão Permanente da Educação (COPEDUC), do Grupo Nacional dos Direitos
Humanos (GNDH), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), que versa sobre a atuação do Ministério Pública para
fomentar a concretização da estratégia busca ativa escolar, conforme segue ementado:
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO, NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E
ENFRENTAMENTO DA EXCLUSÃO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. O Ministério
Público deverá priorizar, para o enfrentamento dos altos índices de exclusão escolar, a atuação extrajudicial, no âmbito coletivo, em trabalho
colaborativo e de forma articulada com as demais instituições, para implementação da Busca Ativa Escolar, inclusive durante as atividades
educacionais não presenciais e no retorno híbrido. Ante a obrigação legal de que os gestores realizem busca ativa desses estudantes, o Parquet
deverá primar pela identificação das causas do afastamento da escola e fomento à implementação de ações para enfrentamento dessa
problemática, pelas escolas e demais atores da rede de atendimento, sem prejuízo do
monitoramento dos resultados, bem como da atuação jurídica para superação das causas da exclusão escolar.
CONSIDERANDO, ainda, que, além da ampliação do atendimento proporcionado por estratégias de busca ativa, há a necessidade de realização
de avaliação formativa diagnóstica de cada estudante, com o intuito de aferir as lacunas de aprendizagem em relação aos objetivos de
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aprendizagem e habilidades adequadas para a idade;
CONSIDERANDO que a avaliação formativa e diagnóstica tem por finalidade orientar programas de reforço e recuperação dos prejuízos na
aprendizagem de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais para a idade do educando;
CONSIDERANDO, nesse sentido, o que estabelece o art. 27, § 4º, da Resolução
n. 2/2020 do Colegiado Pleno do Conselho Nacional de Educação, quanto à necessidade de realização de avaliação formativa e diagnóstica,
importando observar:
Art. 27. As avaliações do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de competências essenciais que devem ser efetivamente cumpridos no replanejamento curricular das escolas, respeitada a
autonomia dos sistemas de ensino, das instituições e redes escolares, e das instituições de ensino superior.
§ 4º No retorno às atividades presenciais, quando autorizadas pelas autoridades locais, recomenda-se aos sistemas e instituições de ensino, em
sua forma própria de atuação educacional:
- realizar uma avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante por meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e identificar as lacunas de
aprendizagem;
- observar os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica definidos pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e escolas públicas,
privadas, comunitárias e confessionais, considerando as especificidades do currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas; [...]
- priorizar a avaliação de competências e habilidades, alinhadas à BNCC, com ênfase em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático,
comunicação e solução de problemas, projetos de pesquisa para um grupo de alunos, avaliação da leitura de livros indicados no período de
isolamento, entre outras possibilidades;
- priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como também na transição para os anos
finais; [...]
VIII - utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica que deverão orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial
ou não presencial, promovida em cada escola e/ou rede de ensino, conforme
critérios definidos pelos gestores escolares de acordo com o seu replanejamento pedagógico e curricular no retorno às aulas.
CONSIDERANDO a deliberação da COPEDUC/GNDH em relação à importância da avaliação diagnóstica assentada no enunciado n. 04/2021,
conforme transcrito a seguir:
O Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), pela Comissão Permanente de Educação (COPEDUC), diante das graves consequências à
educação decorrentes da pandemia da Covid-19, entende que, assim como a adequação sanitária dos equipamentos escolares, a busca ativa
escolar (enunciado 02/2021 GNDH - COPEDUC), a avaliação diagnóstica e a recuperação de aprendizagem são pressupostos indispensáveis à
salvaguarda dos princípios constitucionais da universalidade de acesso, permanência e da garantia do padrão de qualidade:
a avaliação diagnóstica e a recuperação de aprendizagem no contexto de retorno das atividades escolares presenciais são direitos subjetivos de
todos os alunos e alunas e, portanto, deveres do estado;
descumpre o dever constitucional a avaliação diagnóstica feita com apenas um grupo amostral e que não seja sucedida de um plano de ação
para recuperação e consolidação dos conhecimentos;
a recuperação de aprendizagem não é ato único e de cunho imediato, mas conjunto/processo de medidas de aferição e influência do efetivo
aprendizado, constituindo-se como fase inicial a avaliação diagnóstica e as avaliações formativas, a fim de que seja assegurado o direito de
aprendizagem das competências e habilidades dos componentes curriculares previstos na base nacional comum curricular e nos currículos de
referência;
a autonomia dos sistemas não compreende a escolha entre efetivação ou não do direito à educação de qualidade para todos(as), mas sim a
forma e criação de fluxos e protocolos próprios de avaliação diagnóstica e recuperação de aprendizagem em vista das peculiaridades de cada
sistema, etapa e individualidades do alunado, aos quais se deve dar ampla publicidade e incentivo para participação da comunidade escolar.
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico n. 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 19.553 de 30 de março de 2021, reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 20.036, de 03 de outubro de 2021, que autorizou o retorno das aulas presenciais em até 100% da
capacidade das escolas, em todos os níveis de ensino, atendidos os critérios de segurança sanitária para professores, estudantes e demais
trabalhadores da educação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica SESAPI/COE/DIVISA n. 07/2021, elaborada pela Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual DIVISA - que dispõe sobre o Parecer Técnico da SESAPI/DIVISA com anuência do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do
Estado do Piauí (COE/PI) sobre retomada das aulas presenciais em todos os níveis educacionais da rede pública e privada de ensino, no estado
do Piauí, prevista no Decreto Estadual
n. 20.036 de 03 de outubro de 2021, nos termos do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, no tocante às medidas preventivas de contenção à
COVID - 19 referentes ao setor de educação;
CONSIDERANDO o art. 208, §1º, da Constituição Federal, que reconhece na educação um direito público subjetivo da criança e do adolescente,
e, uma vez efetivado o retorno das aulas presenciais, não está na esfera de discricionariedade do gestor não atender todas as crianças em idade
escolar obrigatória e olvidar a avaliação formativa e diagnóstica nas lacunas de aprendizagem adquiridas antes e durante a pandemia da Covid19;
CONSIDERANDO, por fim, que o artigo 208, § 2º, da Constituição Federal, dispõe que "O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente".
RESOLVE:
RECOMENDARao Senhor ERIVELTO SÁ BARROS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAINA-PI, e à Senhora, SIMONE DE BARROS
GRANJEIRO MELO,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que adotem as seguintes providências:
a tomada das medidas necessárias para identificar todas as crianças e adolescentes em situação de evasão ou abandono escolar por meio da
efetivação de estratégias de busca ativa, a compreender, no mínimo:
a adoção de estratégias articuladas entre Educação, Saúde e Assistência Social, por meio do cruzamento de dados e realização de visitas
domiciliares a cada família na qual haja identificação de uma criança ou adolescente, em idade escolar obrigatória, fora da escola;
avaliar a adesão ao Busca Ativa Escolar, desenvolvido pelo UNICEF (https://buscaativaescolar.org.br/) e apoiado por diversos órgãos, entre eles
a UNDIME, a Atricon e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)1;
responder o formulário de Diagnóstico de Busca Ativa, constante no endereço:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
1 Conforme cartilha "Todos na Escola: ações para promover (re)inserção e a permanência de crianças e adolescentes no ambiente escolar",
disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CartilhaTodosNaEscola_vFinal2.df
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZmGRn8iFzNMjfQhSIdiQiNUOVAzUVRGUjdVMFZVUjNLV 0pMOVQ4UDJTSS4u, a fim de que seja realizado
diagnóstico quanto aos números da evasão escolar na rede de ensino respectiva;
efetivar a realização de avaliação formativa e diagnóstica de todos e cada um dos estudantes (e não apenas por amostragem) por meio da
observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades
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pedagógicas não presenciais e identificar as lacunas de aprendizagem;
a utilização dos resultados da avaliação formativa e diagnóstica para orientar programas de recuperação da aprendizagem, conforme critérios
definidos pela gestão da educação e escola, de acordo com o replanejamento pedagógico e curricular de retorno às aulas, objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais para a idade do educando, previstos na Base Nacional Comum Curricular,
elaborando, para cada um dos estudantes, um plano individual de ação;
informar ao Ministério Público, de forma detalhada, o programa de recuperação de aprendizagem2 que está sendo desenvolvido pelo Município e
de que forma o tema será enfrentado no ano letivo em curso, bem como apresentar o planejamento desenvolvido pela Secretaria de Educação,
que contemple estratégias de curto, médio e longo prazo, com definição dos prazos e indicação dos responsáveis por ação apontada.
Concede-se aos destinatários o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que se pronunciem comprovadamente sobre o
acatamento ou não da presente recomendação e medidas eventualmente adotadas para seu cumprimento. A ausência de resposta no prazo
assinalado será compreendida como não acatamento.
A presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, bem como poderá implicar na
adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os responsáveis inertes em face da
violação dos dispositivos legais e direitos acima referidos.
Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos-PI, 08 de março de 2022.
2
Paulo Maurício Araújo Gusmão Promotor de Justiça, em

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 AO CONTRATO 11/202123168
a)Espécie: Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato 11/2021 firmado em 27 de abril de 2022 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado
do Piauí, CNPJ nº05.805.924/0001-89 e a Sra Maria dos Remédios de Carvalho Melo , inscrita no CPF:***.255.903 -** celebraram o 1° Termo de
Apostilamentoao Contrato n° 11/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas:.
b)Processo Administrativo: 19.21.0014.0005612/2020-69
c)Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração do valor mensal, segundo Cláusula Décimado Contrato nº11/2021,
cujo objeto é a locação de imóvel situado na Praça Leonidas Melo, nº 248, centro, município de Esperantina - PI, onde a quantia de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)passa a ser deR$ 3.852,14 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), de acordo com a
variação ocorrida no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA/IBGE,com efeitos retroativos a partir de 28 de janeiro de 2022
(28/01/2022). Dessa forma, tem-se o valor total deR$ 46.225,68 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito
centavos)pelo período de doze meses.
d) Da Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentaria: 25101;
Projeto Atividade:2000;
Natureza da Despesa:3.3.90.36;
Fonte de Recurso:100;
Nota de Empenho:2022NE00354
e) Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas
por este Termo de Apostilamento. Assina o presente instrumento a contratante no processo originário em 01 (uma) via.
Hugo de Sousa Cardoso ,Subprocurador de Justiça Institucional
Teresina-PI,28 de abril de 2022

5.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022/FMMPPI23169
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022/FMMPPI
a) Espécie: contrato Nº 05/2022/FMMPPI, firmado em 27 de abril de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do
Piauí, CNPJ n10.551.559/0001-63, e a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 65.149.197/0002-51;
b) Objeto: Aquisição de licença de uso do software Atlassian Crowd (Data Center) para o Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I do edital).
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0016.0004034/2022-56 -SEI;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º14/2022;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 05/06/2022 e encerramento em
05/06/2023, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, na forma doa art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, tendo
eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 63.600,00(sessenta e três mil e seiscentos reais). No valor acima estão inclusas todas
as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102 Projeto/Atividade: 4102, Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.40 Nota de Empenho: 2022NE00009;
i) Signatários: pela contratada: Sra.MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES, CPF (MF)XXX.808.004-XX e contratante, Dr. Hugo de Sousa
Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES LTDA
CNPJ:28.800.572/0001-74
ENDEREÇO:AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 249, A, BAIRRO TIMBÓ, ABREU E LIMA/PE - CEP: 53.520-020
REPRESENTANTE:MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES,CPF:371.808.004-49
FONE:(81) 3541-4912
E-MAIL:governo@grupotecnet.com.br; governo@tecnetworking.com
Item

Especificação

Qtd.

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total
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Licença do software Atlassian CROWD(Data Center) em sua versão maisatualizada, para 2.000
usuários, comlicenciamento ativo e manutençãogratuita dosoftware por 12 meses, incluindo
todasas atualizações e suporte.MARCA: ATLASSIAN.

1

R
$
63.600,0
0

1

R
$
63.600,0
0
R
$
63.600,0
0

ValorTotal
Teresina, 28 de abril de 2022.

5.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2022/FMMP/PI23179
EXTRATO DO CONTRATO N° 10/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 10/2022, firmado em 28 de abril de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63,, e a empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
24.476.378/0001-24;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material permanente (Mesas eArmários), conforme as especificações
contidas no Item "D" (Anexo I deste Edital), e anexo I deste Contrato;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0427.0010006/2022-69-SEI;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 02/2022 (Ata de Registro de Preços nº 08/2022);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, e encerramento na
mesma data no ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Projeto/Atividade: 4102; Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 4.4.90.52Nota de Empenho: 22022NE00014;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Maria das Graças Carvalho Oliveira, portadora do CPF (MF) nº ***.503.056-**,, e contratante, Dr. Hugo de
Sousa Cardoso, Subprocuradorde Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, CNPJ: 24.476.378/0001-24
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFÁCIO MENDES, N.º 135, BAIRRO JARDIM DOS COMERCIÁRIOS, CEP: 31.640-005, BELO
HORIZONTE/MG.
REPRESENTANTE: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO OLIVEIRA, CPF: 009.503.056-50
FONE: (31) 3110-4028/ (31) 99549-6741, E-MAIL: 2pcomerciodemoveis@gmail.com
LOTE I
1
ª
AQUISIÇÃ
O
ITE
M

2

QTDE. REFISTRADA

V A L O R
UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

MESA
EM
"L"
DIMENSÕES: 1400 X 600
X 1400 X 600 X 740 MM
(LXPXLXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para menos).
Tampo constituído em
MDP de 25 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro.Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão

FMMPPI

FPDC

30

30

R$ 1.566,00

P . G . A .
10006/202
2-69

VA L OR
TOTAL

FMMPPI

FMMPPI

15

R
$
23.490,00
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texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, em todo seu
perímetro. Painel frontal
fixado às estruturas
laterais da mesa através
de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e
buchas metálicas.Duas
calhas para passagem de
fiação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de
espessura, com quatro
pontos para instalação de
tomadas de energia
(conforme novo padrão
brasileiro de plugues e
tomadas) e quatro pontos
para instalação de
tomadas tipo RJ e um
divisor de cabos. Dois pés
laterais em aço, cada pé
composto de: Duas
colunas verticais em chapa
de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna.
Uma pata inferior
estampada em chapa de
aço #16 medindo
580x73x25 mm com
suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas
sacáveis em aço chapa
# 2 0 ,
m e d i n d o
635x118x20mm. Ambas
tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos. A parte
superior da estrutura será
em chapa de aço #14,
formato "U" medindo
480x43x15mm. Uma
coluna de canto sextavada
em chapa de aço fino frio
1.2mm de espessura
medindo 80x80x715mm
com tampa interna sacável
em aço chapa #22
medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação
com
suporte
de
cremalheiras. Tampa
sacável
deverá
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos.
Regulador de altura M8x25
sextavado. Todas as
peças
deverão
recebertratamento
defostização (fosfato de
zinco) por imersão, a
pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi.
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MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: PROMASTER

4

MESA RETANGULAR
DIMENSÕES: 1400 X 600
X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para Menos). Tampo
constituído em MDP de 25
m m
d e
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces,borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro.Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de
60 mm em poliestireno
injetado de alto
impacto.Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, em todo seu
perímetro. Painel frontal
fixado às estruturas
laterais da mesa através
de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Uma
calha estrutural para
passagem de fiação sob o
tampo, permitindo o
acesso a todo cabeamento
de energia, lógico e
telefônico, em chapa de
aço #16 de espessura,
com quatro pontos para
instalação de tomadas de
energia (conforme novo
padrão brasileiro de
plugues e tomadas) e
quatro pontos para
instalação de tomadas tipo
RJ e um divisor de cabos.
Dois pés laterais em aço,
cada pé composto de:
Duas colunas verticais em
chapa de aço #18
medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de
aço #16 medindo
580x73x25 mm com

20

15

R$ 984,00

10

R
$
9.840,00
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suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas
sacáveis em aço chapa
# 2 0 ,
m e d i n d o
635x118x20mm. Ambas
tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos. A parte
superior da estrutura será
em chapa de aço #14,
formato "U" medindo
480x43x15mm. Todas as
peças deverão receber
tratamento de fostização
(fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico
epóxi.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: PROMASTER

5

MESA RETANGULAR
DIMENSÕES: 1200 X 600
X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para Menos).
Tampo constituído em
MDP de 25 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces,borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro.Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de
60 mm em poliestireno
injetado de alto
impacto.Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, em todo seu
perímetro. Painel frontal
fixado às estruturas
laterais da mesa através
de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Uma
calha estrutural para
passagem de fiação sob o
tampo, permitindo o

30

40

R$ 930,00

10

R
$
9.300,00
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acesso a todo cabeamento
de energia, lógico e
telefônico, em chapa de
aço #16 de espessura,
com quatro pontos para
instalação de tomadas de
energia (conforme novo
padrão brasileiro de
plugues e tomadas) e
quatro pontos para
instalação de tomadas tipo
RJ e um divisor de cabos.
Dois pés laterais em aço,
cada pé composto de:
Duas colunas verticais em
chapa de aço #18
medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de
aço #16 medindo
580x73x25 mm com
suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas
sacáveis em aço chapa
# 2 0 ,
m e d i n d o
635x118x20mm. Ambas
tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos. A parte
superior da estrutura será
em chapa de aço #14,
formato "U" medindo
480x43x15mm. Todas as
peças deverão receber
tratamento de fostização
(fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico
epóxi.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: PROMASTER
R
$
42.630,00

VALOR TOTAL LOTE I : R$ 42.630,00 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS )
LOTE II
1
ª
AQUISIÇÃ
O
ITE
M

4

QTDE. REFISTRADA

V A L O R
UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

ARMÁRIO
BAIXO
800x500x740 MM
(LxPxH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para menos).
Tampo: constituído em
MDP de 25 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de

FMMPPI

FPDC

20

10

R$ 1.017,00

P . G . A .
10006/202
2-69

VA L OR
TOTAL

FMMPPI

FMMPPI

10

R
$
10.170,00
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espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro. Corpo e
portas:constituído em MDP
de
18
mm
de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, com
bordas em PVC de 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt. Portas médias de
giro com abertura de 110°.
Fechadura: em aço
cromado, cilindro em aço
cromado; Dotado de molas
e pinos em latão ou aço,
lubrificados com graxa
naval
de
auto
desempenho em todo
mecanismo interno,
reduzindo atritos e
evitando possíveis
travamentos; Cada
fechadura tem um segredo
individual, não permitindo
que a chave de outra
fechadura a abra; Possui
lingueta de aço com
mecanismo que permite o
giro de duas hastes em
alumínio no eixo vertical,
sendo uma na parte
superior e outra na inferior,
fixado por meio de
parafusos
auto
atarraxantes de cabeça
chata medindo 11x3,5mm;
As chaves possuem
acabamento
em
poliuretano injetado, com
sistema de segurança que
permite a dobra sem que a
mesma se quebre dentro
do cilindro Puxador
embutido em alumínio
anodizado fosco, com
encaixes laterais de
acabamento, medindo
142x40x14mm, encaixado
a frente atraves de
parafuso com cabeça
flangeada, M4x22mm
Internamente com 02
p r a t e l e i r a s
reguláveis,constituídoemM
DP de 18 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, com
bordas em PVC de 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt. Base: Rodapé em
tubo de aço seção
retangular de 60x30mm
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com espessura de 1,5mm,
fosfatizado através de 09
banhos de imersão,
pintado em epóxi pelo
sistema eletrostático
curado em estufa com
sapatas reguladoras
denível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo
roseta em nylon injetado.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: ARMÁRIO
VALOR TOTAL LOTE II : R$ 10.170,00 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA REAIS )

R
$
10.170,00

VALOR TOTAL LOTE I+II : R$ 52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )

R
$
52.800,00

Teresina (PI), 28 de abril de 2022.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23180
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 511/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0722.0011579/2022-24:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraNÚBIA FLANNIA SOARES DOS REIS, Técnica Ministerial, matrícula nº 300, lotada junto à Coordenadoria de Licitação e
Contratos,02 (dois)diasde folga, para serem fruídos nos dias02 e 03 de maio de 2022, como compensação em razão de atuação como
avaliadora no2° Processo Seletivo de Estagiários de Nível Pós- Graduação do Ministério Público do Piauí, conforme Certificado emitido
pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP- CEAF.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 517/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0722.0011579/2022-24:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga, nos dias04, 05 e 06 de maio de 2022, àservidoraNÚBIA FLANNIA SOARES DOS REIS, Técnica Ministerial,
matrícula nº 300, lotada junto à Coordenadoria de Licitação e Contratos, como forma de compensação em razão de serviço prestado serviço junto
à Justiça Eleitoral nopleito eleitoral municipal de 2020, tendo direito a 06 (seis) dias de folga, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
.Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 518/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0013.0011642/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia02 de maiode 2022, aoservidorIRAILDO WELINGTON DO NASCIMENTO,Assessor Ministerial, matrícula
nº 15476, lotado junto à Coordenadoria de Licitação e Contratos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação
em razão da participação virtual de ensaio geral no dia 11 de julho de 2021 (domingo), como parte da organização da solenidade de posse do
Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2021-2023 conforme PORTARIA PGJ/PI Nº 1499/2021, sendo concedido 01 (um) dia de folga, sem
que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 519/2022
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 nº19.21.0352.0011649/2022-95,
RESOLVE:
CONCEDER 02 (dois) diasde folga, nos dias02 e 03 de maio de 2022,à servidora comissionadaFABIANA DE ARAUJO COELHO, Assessora
de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15740, lotada junto à Promotoria de Justiça deCapitão de Campos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão dos dias 09 e 10 de outubro de 2021, conforme certidão
expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 520/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
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delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)RUBENS ALENCAR COSME,matrícula nº 5075,de suas funções perante a13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
CÍVEL,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 521/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANA RAYZA SANTOS COSTA,matrícula nº 5053,de suas funções perante aoGRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 26 de
abrilde 2022.
Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR – FPDC23190
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR FPDC
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO:
Data

Horário

28/04/22

Início

09:07h

Término

09:45h

Local

Coordenador da Reunião

Vídeoconferência - Temas

Nivaldo Ribeiro

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO:
Item 1. Deliberação sobre custeio pelo FPDC do Projeto: "MPPI Sempre Presente para ouvir o cidadão - Voz Ativa: Criação e Aprimoramento de
Ouvidorias Municipais", como previsto no PGEA Sei-MPPI, logo abaixo:
Sei 19.21.0019.0006405/2022-14 (R$ 375.906,50)
Item 2 - Autorização para participação no certame de registro de preços para eventual aquisição de mobiliário.
(R$ 100.662,50)
Sei 19.21.0427.0010007/2022-42
Sei 19.21.0427.0010009/2022-85
3. PARTICIPANTES DA REUNIÃO
NOME

DESCRIÇÃO

Nivaldo Ribeiro

Promotor de Justiça - Membro Titular - Presidente

Édsel de Oliveira da C. B. do Nascimento

Promotora de Justiça - Membro Titular

Luísa Cynobellina Assunção L. Andrade

Promotora de Justiça - Membro Suplente

Airton Alves Mendes de Moura

CAA - Coordenadoria de Apoio Administrativo (Patrimônio)

Edivar Cruz Carvalho

Secretário do Conselho Gestor FPDC

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2022, às 09:07h, sobre a presidência do Promotor de Justiça, Nivaldo Ribeiro, foi aberta a reunião do
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor designada pelas Portarias PGJ/PI Nº 080/2018; PGJ/PI Nº2256/2021,
PGJ/PI Nº 2432/2021 e PGJ/PI Nº 3472/2021, estando presentes os acima relacionados, com a finalidade de deliberar sobre os Itens 1 e 2 da
pauta desta reunião, ambas já registradas nos Processos de Gestão Administrativo (PGEA), acima mencionados e em tramitação no Sistema
Eletrônico de Informações (Sei-MPP). Iniciada a reunião foi designado o servidor Edivar Cruz Carvalho, como Secretário da Reunião, nos termos
da Portaria PGJ/PI nº 2.036/2016. O Senhor Presidente do FPDC, Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro, deu bom dia aos presentes ao tempo
em que agradeceu a participação de todos. Em seguida deliberou acerca do item1, esclarecendo da importância doProjeto da Ouvidoria do
MPPI, que tem por objetivo fomentar a implantação de ouvidorias municipais no Estado do Piaui, através da conscientizaçao do gestor público
municipal da importancia da ouvidoria como ferramenta de gestão, tornando-se um interlocutor junto a sociedade. Ressaltando, ainda, que o
projeto tem o apoio da Procuradoria Geral de Justiça. Em ato continuo deliberou sobre o item 2 da pauta que trata sobre aquisições de
mobiliários pelo FPDC, passando a palavra, para esclarecimentos, ao servidor Airton Alves Mendes de Moura, que informou que atualmente
depois da alteração da lei do fundo as aquisições servem para equipar os Procons Municipais e Promotorias de Justiça, acrescentado que as
aquisições são necessárias para reposição do estoque, visando o atendimento das demandas de Procons e Promotorias de Justiça. Pontuou que
além das aquisições pelos Fundo do Procon o Fundo de Modernização do Ministério Público também está em processo de aquisições com
tramitação no sistema sei. O Conselho Gestor do FPDC passou então a deliberar sobre o item 1, conforme detalhado e discriminado em
quantitativos e valores, em tramitação no Sei-MPP, que foi aprovado por unanimidade pelos senhores membros presentes na reunião.
Em seguida, da mesma forma, passou-se a deliberar sobre o item 2 da pauta, sendo aprovado também, por unanimidade, pelos
senhores membros presentes na reunião. O Conselheiro Édsel de Oliveira da C. B. do Nascimento, sugeriu que nas próximas reuniões do
CG/FPDC, a título de transparência e conhecimento dos conselherios, fosse informado o saldo da conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor. Logo em seguida pediu a palavra a conselheira Luísa Cynobellina Assunção L. Andrade, Diretora do Prédio do MPPI (Zona
Leste), que sugeriu a contratação de local adequado para a guarda dos equipamentos e mobiliários aquiridos pelo fundo, atualmente
armazendados no estacionamento do referido prédio, esclarecendo que o mobiliário ocupa diversas vagas de estacionamento, o que prejudica
sua utilização para os fins que especifica o espaço (servir membros e servidores). Pontuou, por fim, que devido a situação atual, a direção do
prédio está realizando cadastro de servidores para o sorteiro de vagas de estacionamento. O Presidente do CG/FDPC acolheu a sugestão do
Conselheiro Édsel de Oliveira da C. B. do Nascimento e da mesma forma, da Conselheira Luísa Cynobellina Assunção L. Andrade,
recomendando à Secretaria do Fundo adotar as providências pertinentes, com expedição de convite à CCS - Coordenadoria de Contabilidade e
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Finanças do MPPI para participar da próxima reunião do CG/FPDC, visando atender a presente sugestão, e oficiar a Controladoria Intenra do
MPPI sobre a possibilidade do uso do FPDC (Lei nº 6.308/2013) para a contratação de locação de imóvel quanto a guarda de equipamentos
atualmente armazenados no estacionamento do Prédio Zona Leite. Ausentes os Conselheiros, Mariano Gil Castelo Branco de Cerqueira,
representante da OAB/PI e Elano Sampaio Santos, representante da CIEPI (AIP). Nada mais havendo a discutir foi encerrada a reunião. E eu
como secretário lavrei a presente que foi assinada por todos, abaixo relacionados. Registre-se que a presente foi gravada integralmente.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de direito.
5. FECHAMENTO DA ATA
DATA DA ATA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Em 28/04/2022

Reunião Gravada

6. PARTICIPANTES.
NOME

DESCRIÇÃO

Nivaldo Ribeiro

Promotor de Justiça - Membro Titular - Presidente

Édsel de Oliveira da C. B. do Nascimento

Promotora de Justiça - Membro Titular

Luísa Cynobellina Assunção L. Andrade

Promotora de Justiça - Membro Suplente

Elano Sampaio Santos

CIEPI (AIP) - Membro Titular

Airton Alves Mendes de Moura

CAA - Coordenadoria de Apoio Administrativo

Edivar Cruz Carvalho

Secretário do Conselho Gestor FPDC
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