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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23238
Republicação por incorreção
PORTARIA PGJ/PI Nº 1188/2022
O PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a previsão de 30 (trinta) dias de férias, no período de 02 a 31 de maio de2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n°
1005, de 08/12/2022, bem como a conversão de1/3 de férias em pecúnia, referentes ao 1º período do exercício de 2022, conforme o Ato PGJ/PI
nº 1186/2022, constantes nos autos do PGEA nº 19.21.0726.0006590/2022-31 e,
CONSIDERANDO o requerimento encaminhado pela Promotora de Justiça Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza, datado de
24/04/2022,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,o saldo de 20 (vinte) dias de férias Promotora de Justiça
RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA, titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, referentes ao 2º período
do exercício de 2022, anteriormente previstas para o mês de maio de 2022. para que sejam usufruídos no período de 12 a 31 de maio de 2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1301/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão, proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº19.21.0726.0016740/2021-09, com fulcro na decisão proferida nos autos do
Processo no STF ARE 943.787 PIAUÍ, Parecer Nº 77/2021/AL/CONSUL/GAB/PGE-PI/CONSUL/GAB/PGE-PI/GAB/PGE-PI e no PARECER SJA
Nº 207/2021,
RESOLVE
ANULAR ab ovoo pacto laboral com rompimento do vínculo funcional de KAROLINE MARIA XAVIER DE ALMEIDA, anulando-se todos os atos
administrativos de contratação, provimento e enquadramento concernente ao referido vínculo laboral, dentre os quais, anulando-se a PORTARIA
PGJ/PI Nº 3142/2021 e Portaria nº 2050/2013, desligando a senhora KAROLINE MARIA XAVIER DE ALMEIDA do cargo de Assistente Técnico
de Nível Médio Classe "D" e do quadro funcional deste Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1302/2022
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 19.21.0436.0011666/2022-25,
RESOLVE:
DISPENSAR de suas atividades, no dia 20 de maio de 2022, os Promotores de Justiça AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO,
JESSÉ MINEIRO DE ABREU, ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, HERSON LUIS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES,
TIAGO BERCHIOR CARGIN, CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA E NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO , para participarem do
Encontro de Acompanhamento Psicológico, a ser realizado em modo presencial, em Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1304/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0284.0011773/2022-95,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, titular da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo pela 36ª
Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no Procedimento Administrativo nº 011/2020 (SIMP 000136-424/2020), revogando-se a Portaria
PGJ/PI nº 2318/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1305/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0010.0010005/2022-46,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANTÔNIO MARCOS PESSOA , matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução da contratação referente à Nota de
Empenho Nº 2022NE00370, firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa EMANUELLE ERICA
AMORIM LIMA, CNPJ: 42.231.347/0001-95, (PGA nº 19.21.0010.0010005/2022-46)
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1306/2022
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 19.21.0105.0011927/2022-77,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
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PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

15

2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

JOSE HENRIQUE REIS LEITE DE SOUSA

22

3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

GILCA FEITOSA SANTANA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1307/2022
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 AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, titular da Promotoria de Justiça de Marcos Parente,
para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 02 de maio de 2022, em substituição ao
Promotor de Justiça Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1308/2022
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, a partir do dia 28 de abril de 2022, com efeitos retroativos, a Portaria PGJ/PI nº 32/2021, que designou a Promotora de Justiça
DENISE COSTA AGUIAR para exercer a função de Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina/PI, 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1309/2022
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 JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, 05 (cinco) dias de
compensação para serem usufruídos em 08, 09,10, 13 e 14 de junhode 2022, referentes aos plantõesministeriaisrealizados em 23 de maio de
2021, conforme Portaria PGJ/PI nº 1055/2022, 26 de setembro de 2021 e 05 e 06 de janeiro de 2022, conforme certidõesexpedidas pela
Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2022, ficando meio dia de crédito, referente ao dia 06 de janeiro de
2022 a ser anotado no prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1310/2022
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 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;
CONSIDERANDO a comunicação de usufruto do período de trânsito, que faz jus o removido,
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 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, 02 a 08 de maio de 2022, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1311/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 26 a 29 de abril de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde à Promotorade Justiça EMMANUELLE
MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 26/04/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1312/2022
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 1192/2022, que removeu o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, da
1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, de entrância intermediária, para a Promotoria de Justiça de Itainópolis,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 36/2021, que designou o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, para exercer a função
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de Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1313/2022
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 CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVApara responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, de 02 a 31
de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1314/2022
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 JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras,para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da diretora.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1315/2022
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 NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO para responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina/PI, 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1316/2022
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 as férias, de 02 a 31 de maio de 2022, do Promotor de Justiça Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro,
RESOLVE
REVOGAR, a partir desta data, a Portaria PGJ/PI nº 981/2022, que designou o Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS CERQUEIRA
MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, para responder pela Promotoria de Justiça de Jaicós, de 04 de abril a
03 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1317/2022
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 TIAGO BERCHIOR CARGNIN para responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir desta data,
em razão do afastamento do titular, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1319/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, para, sem prejuízo
de suas funções, assegurar a continuidade dos serviços da 3ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1320/2022
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 vacância da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES para responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, a
partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1321/2022
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 SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Jaicós, de 02 de maio a 30 de setembro de 2022, em razão da licença-maternidade da
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1322/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
INTERROMPER, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 03 de maio de 2022, as férias do
Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES, Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba e Assessor da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí, referentes ao1º período do exercício de 2010, anteriormente previstas para o período de 28 de abril a 07
de maio de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 954/2022, ficando 05 (cinco) dias para usufruto no período de 11 a 15 de outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1323/2022
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 VANDO DA SILVA MARQUES, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 03 (três) dias de
compensação para serem usufruídos em 09, 10 e 11 de maio de 2022, referentes aos plantõesministeriaisrealizados em 24 de abril de 2021 e 22
de maio de 2021, conforme certidõesexpedidas 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), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1324/2022
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 19.21.0162.0011998/2022-21,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

07

3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

ARTHUR LIRA COSTA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1325/2022
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 19.21.0240.0011940/2022-29,
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 09 a 11 de maio de 2022, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1326/2022
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 19.21.0724.0008531/2022-34,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no horário de realização do evento, os integrantes do MP-PI inscritos no Webinar "O papel do Ministério
Público Autocompositivo e Restaurativo", organizado pelo Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas - NUPAR e pelo Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, a ser realizado dia 09 de maio 2022, de 09h às 12h, em ambiente virtual através da Plataforma
Microsoft Teams.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1327/2022
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 19.21.0724.0008531/2022-34,
RESOLVE
CONVOCAR os Promotores de Justiça em vitaliciamento, AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, ESDRAS OLIVEIRA COSTA
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BELLEZA DO NASCIMENTO, JESSÉ MINEIRO DE ABREU, HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES, TIAGO BERCHIOR
CARGNIN, CLEYTON SOARES COSTA E SILVA E NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO,para participarem do Webinar "O papel do
Ministério Público Autocompositivo e Restaurativo", organizado pelo Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas - NUPAR e pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, a ser realizado dia 09 de maio 2022, de 09h às 12h, em ambiente virtual através da
Plataforma Microsoft Teams.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1328/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0114.0005223/2022-45,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na sessão plenária do Tribunal Popular do Júri, dia 13 de maio de 2022, na Comarca de Bom Jesus-PI,
referente ao Processo Penal nº 0000403-35.2018.8.18.0042.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1329/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0174.0006149/2022-42,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na sessão plenária do Tribunal Popular do Júri, dia 19 de maio de 2022, na Comarca de Parnaíba-PI,
referente ao Processo Penal nº 0000936-27.2018.8.18.0031.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1330/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça TIAGO BERCHIOR CARGNIN, para, sem prejuízo de suas funções, assegurar a continuidade dos serviços da
4ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1331/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 02 a 06 de maio de 2022, 05(cinco) dias de licença àPromotorade Justiça EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, por motivo de doença em pessoa da família, conforme atestado
médico, nos termos do art. 105 da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como o Ato PGJ/PI nº 526/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1336/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca,para atuar nos
autos do Processo nº 0000605-29.2012.8.18.0072, em razão de arguição de suspeição do titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23223
PORTARIA Nº 46/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a seguinte denúncia, apresentada pela Sra. Maria do Socorro
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Rodrigues: "Tem uma vacaria aqui perto da minha casa eu não estou pra não aguenta mais Pq eu não posso nem uma reclamação porque o
dono vem com agressividade e nomes feio pracima de mim Eu já liguei para a fiscalização muitas vezes mais não fazem nada Aqui e catinha
muriçoca mosca musquito da dengue e até cobra está de lá pra cá por conta doscapins e dos animais Nós adulto não aguentamos e faz até um
bebezinho daqui de casa de 3 meses entao queria que ajustiça tomasse as devidas providenciaO nome do dono e franciscano de tanta
reclamação que já fiz pra ele Ele barrou na minha cerca e quebrou o galho da minha árvore".
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 44/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) Designo audiência virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, para o dia 05/04/2022, às 13h00min, a qual terá como pauta a
reclamação apresentada pela Sra. Maria do Socorro Rodrigues.
ci) Seja notificado o senhor "Franciscano".
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para aguardo da pauta. Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri-PI, 01 de abril de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

2.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23224
PORTARIA Nº. 05-04/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº.
001006-369/2021, no necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar notícia acerca de eventual transporte intermunicipal de passageiros,
realizado de forma irregular, no âmbito dos Município de Parnaíba (PI), Ilha Grande (PI) e Luís Correia (PI), bem como, eventual irregularidade na
criação e funcionamento de cooperativa de transporte para organização de tais serviços, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que 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, conforme artigo 1º, caput, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada Notícia de Fato, registrada em SIMP sob o Nº. 001006-369/2021, com a finalidade de apurar
notícia acerca de eventual transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma irregular, no âmbito dos Município de Parnaíba (PI), Ilha
Grande (PI) e Luís Correia (PI), bem como, eventual irregularidade na criação e funcionamento de cooperativa de transporte para organização de
tais serviços;
CONSIDERANDO que, em sede de último despacho, via Documento Nº. 34696899, foi determinada a remessa dos autos à Secretaria Unificada,
para identificação do ofício expedido em cumprimento do item "d", da Portaria Nº. 02-10/2021, após, certificado o transcurso do prazo sem
resposta da secretaria competente, realizar a reiteração nos termos do expediente citado;
CONSIDERANDO que foi certificado nos autos o envio do Ofício Nº. 2983/2021/1006-369/2021-SUPJP e Anexo Ofício Nº. 2982/2021/1006369/2021-SUPJP, via Processo SEI 19.21.0706.0016110/2021-53, com resultado negativo, conforme Documento Nº. 53189701;
CONSIDERANDO que houve o retorno do procedimento em lume, sem o cumprimento integral do despacho supracitado, em razão do decurso
do prazo do artigo 5º, inciso VII, do Ato PGJ Nº. 931/2019, restando pendente de reiteração dos termos do Ofício Nº. 2983/2021/1006-369/2021SUPJP, endereçado ao Secretário de Transportes do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Carta Magna estabelece a liberdade quanto ao exercício profissional, desde que atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer, conforme o artigo 5º, inciso XIII;
CONSIDERANDO que a atuação da administração pública quanto ao transporte de passageiros, seja a regulamentação ou a fiscalização,
depende não só de legislação federal, mas principalmente da atuação da administração pública estadual e municipal, conforme as competências
constitucionais atribuídas aos entes federativos, visto que, o campo de atuação da legislação federal sobre o tema, depende da área em que o
transporte será realizado (dentro ou fora do Município; dentro ou fora do Estado), existindo atribuição diferenciada para a prestação do serviço (e,
consequentemente, a necessidade de se estabelecer regras para a sua execução, bem como a fiscalização decorrente);
CONSIDERANDO que a execução do serviço de transporte remunerado de passageiros, seja de natureza pública ou privada, exige a respectiva
autorização legal pelo órgão competente na circunscrição onde será prestado do dito serviço;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume, sendo
necessárias novas diligências, para obtenção de informações acerca do objeto dos autos.
Ademais,considerando que, toda a administração pública deve pautar-se pelos princípios constitucionalmente estabelecidos, dentre eles, a
legalidade, moralidade e publicidade, visando o bem comum. Por conseguinte, nointuitodedar continuidade àsinvestigações, a fim de sanar
aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e Resolução
Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar notícia acerca de eventual
transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma irregular, no âmbito dos Município de Parnaíba (PI), Ilha Grande (PI) e Luís Correia
(PI), bem como, eventual irregularidade na criação e funcionamento de cooperativa de transporte para organização de tais serviços, restando
determinadas as seguintes diligências iniciais:
a) autuação da presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da 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;
c) com cópia da presente portaria, reitere-se os termos do Ofício Nº. 2983/2021/1006-369/2021-SUPJP, com entrega pessoal ao destinatário,
através da Procuradoria-Geral de Justiça, em atendimento ao artigo 6º, § 10, da Resolução Nº. 001, de 12 de agosto de 2008, fixando o prazo de
resposta de 15 (quinze) dias úteis, por deliberação deste órgão ministerial, visto que foi expedido ofício anteriormente como o mesmo conteúdo.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
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Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 29 de abril de 2022.
ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 003235-369/2021, com a finalidade de apurar a conduta omissiva perpetrada
pelos gestores dos Municípios de Parnaíba (PI) e de Ilha Grande (PI), no curso do Inquérito Civil em SIMP Nº. 001281-369/2020, concernente à
incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento dos expedientes de solicitações e
requisições exarados nos autos.
O presente procedimento teve início a partir do encaminhamento de e-mail à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), do Ofício Nº.
1982/2021/1281-369/2020-SUPJ/PHB-PI, com cópia dos autos digitalizados integralmente do Inquérito Civil Público SIMP N°. 001281-369/2020,
de competência da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), para apurar possível crime ou ato de improbidade administrativa.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato SIMP Nº. 003235-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba
(PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos à Subprocuradoria de Justiça Administrativa, via sistema SEI,
solicitando a emissão de parecer acerca da eventual aplicação do artigo 16, do Ato PGJ Nº. 931/2019, e consequente apuração de ato de
improbidade administrativa e conduta criminal, nos casos de omissão de resposta às reiterações de requisições expedidas nos procedimentos de
atuação ministerial, via e-mail, durante o regime exclusivo ou parcial de teletrabalho fixado nos anos de 2020 e 2021, no âmbito das atividades do
Ministério Público do Estado do Piauí, a exemplo do ocorrido no Inquérito Civil SIMP Nº. 001281-369/2020, com tramitação na 2ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI). Ademais, solicitou-se posicionamento quanto aos procedimentos a serem adotados quando houver recusa ao
recebimento pessoal pelo destinatário.
Ocorre que, em atendimento aos termos do aludido Despacho Inicial de Autuação, a Subprocuradoria de Justiça Administrativa apresentou o
Parecer SJA Nº. 133/2021, Documento N°. 34315435, através dos autos do Processo SEI Nº. 19.21.0706.0014386/2021-41, momento em que foi
apresentado o seguinte posicionamento: "Ante o exposto, entende esta Subprocuradoria de Justiça Administrativa que a consulta em questão,
em que pese envolva ato normativo interno, atinge substancialmente a atividade-fim, com fulcro no princípio constitucional da independência
funcional, cabendo, pois, nos termos do art. 55 da Lei Complementar estadual nº 12/93, aos Centros de Apoio Operacional, na condição
de órgãos auxiliares da atividade finalística do Ministério Público, prestar o devido auxílio no feito.".
Nesse diapasão, decidiu-se por oficiar o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio - CACOP, via Processo
SEI Nº. 19.21.0706.0014386/2021-41, solicitando a emissão de parecer acerca do objeto desta Notícia de Fato.
Assim, foi expedido o Ofício Nº. 183/2022-003235-369/2021-SUPJP, encaminhado ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio - CACOP, o qual se manifestou através do Parecer N°. 26/2022, opinando pelo arquivamento do procedimento na seara
cível.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
perpetrada pelos gestores dos Municípios de Parnaíba (PI) e de Ilha Grande (PI), no curso do Inquérito Civil em SIMP Nº. 001281-369/2020.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos tribunais superiores, insta observar que o STJ já se posicionou no sentido de
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se às normas de direito administrativo sancionador, senão vejamos:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018)."
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelos Municípios, em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da lei de improbidade administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Ainda, remeta-se cópia dos presentes autos à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias
quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal competente para promover a análise acerca da possibilidade de proposição de ação penal,
à luz do artigo 10, da lei 7.347/1985, conforme o disposto no Parecer N°. 26/2022 - CACOP.
Deixa-se de cientificar o noticiante, em razão da instauração de procedimento a partir de dever de ofício, nos termos do artigo 4º, § 2º, da
Resolução CNMP Nº. 174/2017.
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Comunique-se o arquivamento dos autos ao CSMP, por ofício, via sistema eletrônico.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 29 de abril de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Procedimento Preparatório SIMP Nº. 000965-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 000965-369/2020, com a finalidade de apurar conduta omissiva
perpetrada pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN (PI), no curso do Processo Nº. 080002630.2019.8.18.0031 e Processo Nº. 0800400-46.2019.8.18.0031, ambos com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI),
concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada
nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0800026-30.2019.8.18.0031 e Processo N°.
0800400-46.2019.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de decisão, respectivamente via Documento Nº.
7442219 e Nº. 7442462, para extração de cópia, em razão da ausência de manifestação do ente público, no prazo legal, acerca do cumprimento
da tutela provisória determinando a imediata emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as autoras, sob pena de multa diária.
A partir de cópia de ambos os autos, foi autuada a Notícia de Fato SIMP Nº. 000965-369/2020, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0800026-30.2019.8.18.0031 e Processo N°.
0800400-46.2019.8.18.0031, à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à
distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal
Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN/PI, na
seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN/PI, com cópia dos
Processos em supra, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à configuração de ato de improbidade administrativa previsto
no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Ato contínuo, em atendimento aos termos do despacho de autuação, foi expedido o Ofício Nº. 398/2020-965-369/2020-SUPJ/PHB-PI,
endereçado ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN (PI), para manifestação acerca do objeto dos autos.
Em resposta ao citado expediente, através de e-mail, o órgão de trânsito ofereceu resposta no sentido de já terem sido emitidas as Carteiras
Nacionais de Habilitação (CNH) de ambas as autoras.
Decorrido o prazo da Notícia de Fato, com a necessidade de novas diligências, foi realizada a conversão dos autos em Procedimento
Preparatório, a partir da Portaria Nº. 07-08/2021, via Documento Nº. 33663485, visando seu efetivo cumprimento.
Por derradeiro, foram oficiadas as partes autoras do Processo Nº. 0800026-30.2019.8.18.0031 e Processo Nº. 0800400-46.2019.8.18.0031,
através dos endereços constantes nos autos, a fim de apresentarem manifestação se houve eventuais prejuízos advindos da conduta omissiva
do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN (PI), no bojo dos respectivos processos judiciais.
Contudo, consta apenas a resposta da Sra. Maria de Jesus Silva Viana, tendo em vista que mesmo em posteriores tentativas não foi possível
contatar a Sra. Laila Oliveira da Costa Souza, pois a mesma já não mora no endereço e não deixou com vizinhos informações sobre seu novo
endereço.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos
autos do Processo Nº. 0800026-30.2019.8.18.0031 e Processo N°. 0800400-46.2019.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos tribunais superiores, insta observar que o STJ já se posicionou no sentido de
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se às normas de direito administrativo sancionador, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018).
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como,
revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei Nº. 8.429/1992.
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Assim, verifica-se que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução CNMP Nº. 20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da
presente promoção de arquivamento, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou
documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 29 de abril de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23225
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SIMP N. 000328-089/2020 NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 13/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 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 evasãoeabandono escolar;
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
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
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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 THALES COELHO PIMENTEL, PREFEITO MUNICIPAL DE PAQUETÁ, e à Senhora, MARIANA ALBURQUEUE
LEITE PORTELA, 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?
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZmGRn8iFzNMjfQhSIdiQiNUOVAzUVRGUjdVMFZVUjNLV0pMOVQ 4UDJTSS4u, 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
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
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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.
Paulo Maurício Araújo GusmãoPromotordeJustiça,emsubstituição
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SIMP N. 000334-089/2020 NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 16/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 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 evasãoeabandono escolar;
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
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
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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 FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, e ao SENHOR,
MARCONE RODRIGUES DE
CARVALHO, SECRETÁRIO 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?
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZmGRn8iFzNMjfQhSIdiQiNUOVAzUVRGUjdVMFZVUjNLV0pMOVQ 4UDJTSS4u, 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
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.
Paulo Maurício Araújo Gusmão Promotor de Justiça, em substituição

2.4. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23226
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 001029-361/2021
Objeto: Apurar a omissão do 1º Distrito Policial de Picos em instaurar o procedimento investigatório, para apurar a suposta prática do crime de
estupro de vulnerável, ocorrido no município de Geminiano-PI, tendo como vítima Francisca Maria do Carmo.
PORTARIA nº 14/2022
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;
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CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001029-361/2021, para exercer o controle externo da
atividade policial em relação à suposta omissão do 1º Distrito Policial de Picos em em instaurar o procedimento investigatório, para apurar a
suposta prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido no município de Geminiano-PI, tendo como vítima Francisca Maria do Carmo;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Oficie-se a autoridade policial responsável pelo 1º DISTRITO POLICIAL DE PICOS1, o Exmo.Dr.PETRÔNIOHENRIQUE
CAVALCANTE, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecimentos sobre descumprimento da requisição de instauração de
inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima Francisca Maria do Carmo. Devendo, ainda,
a autoridade policial informar o número do procedimento investigatório e quais as diligências já adotadas para elucidação dos fatos, caso o tenha
instaurado; e, por fim, se não atendida a requisição, informar as razões que motivaram a mora no cumprimento da requisição ministerial;
4-Oficie-se o Corregedor Geral da Polícia Civil-PI, o Exmo.Dr.Jetan PinheiroBarbosa, instruindo-se com cópia do presente procedimento,
para ciência da instauração do presente procedimento, bem como para a adoção das providências cabíveis, em relação a mora da autoridade
policial responsável pelo 1º Distrito Policial de Picos-PI, o Dr. Petrônio Henrique Cavalcante, na prestação de esclarecimentos quanto a
instauração do devido procedimento investigatório, para apurar a suposta
1 Portaria Normativa nº 15/2021/PC-PI, art. 2º, I - O 1º Distrito Policial de Picos é responsável pela apuração das seguintes infrações penais:
(...) b) Todos os procedimentos policiais dos municípios de Santana do Piauí, Monsenhor Hipólito, Geminiano, Bocaína e Aroeira do Itaim
(incluindo Cartas Precatórias);
prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Geminiano-PI, tendo como vítima a senhora Francisca Maria do Carmo.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo SIMP nº 001880-361/2021
Objeto:Exercer o controle externo da atividade policial, notadamente em relação à omissão da autoridade policial na instauração de inquérito
policial.
PORTARIA nº 23/2022
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 Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001880-361/2021, a fim de averiguar omissão da autoridade
policial na instauração de procedimento investigatório para apuração de suposta prática do crime de tentativa de homicídio, em desfavor da
menor M. M da C.
CONSIDERANDO que o prazo da presente notícia de fato encontra-se esgotado, e que ainda é necessário o cumprimento das diligências para
elucidar e solucionar os fatos;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
CONVERTER a p r e s e n t e NOTÍCIA DE FATO e m
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO 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 acerca da presente conversão, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com
cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP/PI;
- Ofície-se a autoridade policial responsável pela DHTL - DELEGACIA HOMICÍDIOS, TRÁFICO DE DROGAS E LATROCÍNIO, instruindo-se com
cópia dos autos, solicitando instauração de inquérito para apuração de crime de tentativa de homicídio em face da adolescente M. M. da C.,
consoante registrado em boletim de ocorrência nº 00013265/2021.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS - PI23227
NOTÍCIA DEFATOnº32/2021SIMPnº000367-267/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI, para averiguar possível abuso sexual praticado pelo
avô e tios contra a menor Valquíria de Araújo Lima, de 12 (doze) anos, residente na localidade Feijão.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, oficiou-se o Conselho Tutelar de Isaías Coelho/PI para informar o endereço atualizado da
menor.
Em resposta, o Conselho Tutelar informou que solicitou a mãe da criança, a Sra. Gilsilene do Nascimento Lima, por meio do telefone (11)
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9788979029, que informasse o endereço da menor. Contudo, não obtiveram resposta.
É o relatório.
Ab initio, cumpre mencionar que o procedimento fora iniciado através de relatório situacional enviado pelo Conselho Tutelar de Isaías Coelho/PI,
o qual informava que os senhores Cecílio José de Lima (52 anos) e Gilson do Nascimento de Lima (18 anos) foram ao órgão tutelar no dia
19.07.2021 comunicar que estariam sendo acusados pela Sra. Gilsilene, mãe da menor, de cometer abuso sexual contra Valquíria de Araújo
Lima (12 anos).
No referido relatório, há a informação de que a criança reside com a mãe no estado de São Paulo. Logo, compete ao Ministério Público daquele
estado apreciar a demanda.
Por conseguinte, a fim de remeter o caso ao órgão competente, em consonância com o art. 2º, §2º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, foi
solicitado que o noticiante informasse o endereço completo e atual da menor. Todavia, em resposta, o Conselho Tutelar afirmou que não logrou
êxito em obtê-lo, em que pese tenha contatado a Sra. Gilsilene via telefone.
Desse modo, apregoa a resolução supramencionada que a Notícia de Fato será arquivada quando:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
fordesprovidadeelementosdeprovaoudeinformaçãomínimosparaoiníciodeumaapuração,eonoticiantenãoatenderàintimaçãoparacomplem
entá-la.(Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, o noticiante não forneceu elementos de prova e informações mínimas para o início de uma
apuração. Ainda, havendo a informação de que a menor reside em outro estado, não foi possível localizar o seu endereço atual para fins de
remessa dos presentes autos. Nesse contexto, o arquivamento da Notícia de Fato é de rigor.
Isso posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 4º, III, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se a parte interessada.
Determino a publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos
do art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Itainópolis, 02 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora deJustiçaTitularda PJ deJaicósRespondendocumulativamentepela PJ deItainópolis(PortariaPGJ/PInº 88/2022)
AtendimentoaoPúblicoSIMPnº000421-267/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de requerimento para liberação de servidão de passagem na localidade Lagoa do Fogo, situada no
município de Vera Mendes, encaminhada pela Sra. Russiany Mendes Veloso ao e- mail funcional desta promotoria de justiça.
Aduz a requerente que, em meados de 1970, foi construída uma estrada que dá acesso a diversas localidades da zona rural do Município de
Vera Mendes, passando por várias propriedades privadas, incluindo a do Sr. Gildemar Marcelino, que fechou a estrada colocando correntes e
cadeados, impedindo o acesso à referida passagem.
Diante disso, esta Promotoria solicitou à Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Itainópolis-PI que informasse sobre o registro e a quem
pertence a referida propriedade.
Em resposta, a tabeliã informou que não tinha como localizar se a estrada supracitada no ofício está ou não registrada e em nome de quem, nem
se é de domínio público ou particular ou a quem pertence, uma vez que não consta em seu acervo um livro específico só para estradas e nem
livro específico para determinada localidade.
Após, foi determinada a realização de audiência extrajudicial, por videoconferência, para instruir o feito.
Na referida audiência, foi constatado que o caso noticiado não se enquadra na hipótese de servidão de passagem necessária, uma vez que
existe outra maneira da Sra. Russiany ter acesso a sua propriedade, muito embora seja mais cômoda a estrada que corta a propriedade do Sr.
Gildemar.
É o relatório. Decido.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposta violação ao direito de locomoção da Sra. Russiany, a qual alegava necessitar da
liberação de servidão de passagem na localidade pertencente ao Sr. Gildemar.
Ocorro que, após a realização das diligências, restou demonstrado que, ao contrário do que foi noticiado, existe outra estrada que dá acesso à
propriedade da Sra. Russiany, a qual, inclusive, foi construída pelo Sr. Gildemar para uso dos moradores locais, de modo que não é razoável
exigir que o Sr. Gildemar libere o acesso através da sua propriedade privada somente pela alegação de ser mais cômoda para a requerente.
Logo, do que consta nos autos, não é possível identificar elementos que justifiquem a manutenção do procedimento.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com cópia dos autos, cientifique-se ao noticiante da presente decisão, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dia, conforme determina o art. 4º,
§1º da Resolução CNMP nº 174/17.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Itainópolis, 04 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotorade Justiça TitulardaPJ de Jaicós, respondendocumulativamente pelaPJde Itainópolis(Portaria PGJ/PInº88/2022)
Procedimento Administrativo SIMP nº 000655-267/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo com o fim de acompanhar e fiscalizar a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis das
pessoas idosas, Joana Maria de Sousa Pessoa e Antônio Gomes Pessoa.
Foi solicitado novo relatório da situação ao CRAS de Itainópolis-PI, no qual foi informado que o ambiente em que vivem é limpo e arejado. A Sr.
Maria contratou duas cuidadoras para ajudá-la com seus pais. Elas são responsáveis por cuidar da casa, da alimentação e ajudar os idosos no
que eles precisarem. A senhora Joana nos informou que tem três filhos sendo eles: José Dias Pessoa de 66 anos que reside em São Paulo há 50
anos, mas liga com frequência e ajuda a pagar as cuidadoras; Maria de Sousa Pereira de 65 anos sendo esta a que cuida dos pais e Manoel Dias
Pessoa de 62 anos que desde dezembro reside em Lagoa de Pedra - MA e que segundo sua mãe não mantém contato.
Ademais, foi informado que na realidade encontrada pelo órgão assistencial não há indícios de violação de direitos e/ou vulnerabilidade dos
idosos.
É o sucinto relatório. Decido.
No caso em lume, a atuação ministerial demonstrou que atualmente não há indícios de situação de vulnerabilidade envolvendo os idosos.
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A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de
direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a imposição de
decisão judicial.
Sendo assim, ausente situação de vulnerabilidade ou violação de direitos, a atuação ministerial se encontra esgotada.
Por todo o exposto, no presente momento, inexiste fundamento para a manutenção deste procedimento.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de nova
atuação ministerial, se necessário.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Itainópolis-PI, 21 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotorade Justiça TitulardaPJ de Jaicós, respondendocumulativamente pelaPJde Itainópolis(Portaria PGJ/PInº88/2022)
Procedimento Administrativo SIMP nº 000171.267.2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Município de Itainópolis-PI no combate à
pandemia da COVID-19.
No transcurso do feito, foramexpedidasasrecomendaçõesdeID:
31201377, 31202170, 31214017, 31232888, 31233075,

31233148,

31233171,

31260961, 31260967, : 31274089, 31276943, 31292681,

31336951,

31471293,

31476490, 31982214, 32195677 e 32336187.
Ainda, foram realizadas diversasreuniões, registradas nos ID's: 31308749, 31308760, : 31308767, : 31308775, 31308784, 31308791, 31308805,
33027344.
Eis o sucinto relatório. Passo a decidir.
Analisando-se os autos, não restam dúvidas de que o procedimento cumpriu os fins a que se destinou, haja vista a adoção de diversas
providências a fim de dar suporte e acompanhar o ente municipal no período de pandemia.
Inobstante, apesar da pandemia de COVID-19 não ter se findado, é de se admitir que o atual cenário se mostra bem mais favorável na medida
em que a maior parte da população municipal já foi imunizada.
Outrossim, considerando que não cabe ao Ministério Público definir de modo definitivo a melhor estratégia para a implementação dos planos de
ação de
governo (em todos os níveis) e as medidas sanitárias adequadas para enfrentamento da pandemia, e tendo ainda em vista o atual cenário, não
se vislumbra, por ora, quaisquer medidas a serem adotadas pelo Parquet, o que não afasta a possibilidade de a qualquer tempo, havendo
alteração de cenários, conceitos e estratégias sanitárias, serem adotadas medidas por parte do Ministério Público, se necessárias.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Itainópolis-PI, 21 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotorade Justiça TitulardaPJ de Jaicós,respondendocumulativamente pelaPJde Itainópolis(Portaria PGJ/PInº88/2022)
Procedimento Administrativo SIMP nº 000207.267.2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da
pessoa idosa, MARIA SÉRGIA DE MOURA.
Segundo narrado, MARIA SÉRGIA DE MOURA, idosa, inscrita no CPF sob o nº 827.521.503-00, residente na localidade Baixa, Município de
Itainópolis/PI, próximo à Lisboa, está sob os cuidados do filho, Luís Antônio de Moura, com suas filhas Maria de Fátima da Luz e Isaura Moura
Luz e que estes não estão prestando os cuidados necessários, pois deixam a idosa sozinha, não oferecem alimentação adequada, bem como
não levam a mesma para consultas médicas; e
Solicitada realização de estudo social com emissão de relatório relacionada à atual situação da idosa ao CRAS de Itainópolis-PI, o órgão prestou
as informações devidas e aduziu que após a escuta realizada a idosa aparenta estar bem, lúcida e vivendo em ambiente agradável.
É o sucinto relatório. Decido.
No caso em lume, a atuação ministerial demonstrou que atualmente não há indícios de situação de vulnerabilidade envolvendo a idosa.
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial.
Sendo assim, ausente situação de vulnerabilidade ou violação de direitos, a atuação ministerial se encontra esgotada.
Por todo o exposto, no presente momento, inexiste fundamento para a manutenção deste procedimento.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de nova
atuação ministerial, se necessário.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Itainópolis-PI, 21 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotorade Justiça TitulardaPJ de Jaicós,respondendocumulativamente pelaPJde Itainópolis(Portaria PGJ/PInº88/2022)
Atendimento ao Público SIMP nº 000515-267/2021
DESPACHO
Trata-se de Relatório de Estudo Psicossocial encaminhado a este órgão pelo CRAS do Município de Itainópolis-PI.
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Consta do relatório, em síntese, que o idosoconhecidopor"Dimar"vive sob os cuidados da Sra. Francisca das Chagas Oliveira Silva na cidade
de Itainópolis-PI, ausente situação de risco.
Contudo, o referido idoso não tem familiares na cidade, pois seria do Município Teresina e teria vindo ao Paquetá para um casamento e em surto
saiu perdido pelas cidades até parar no Município de Itainópolis. Sem memória sobre sua família e nem sobre si, não há nenhum dado sobre
quem seja Dimar ou seus familiares e, por isso, até hoje não tem nenhum documento pessoal (como Certidão de nascimento, RG, CPF etc.). Na
época, segundo relato, procurou-se informações sobre os familiares, mas as buscas foram sem sucesso.
Diante do narrado, o CREAS buscou o Ministério Público solicitando acompanhamento da situação para identificar os dados pessoais, sociais e
familiares do idoso para que seja possível a emissão de seus documentos.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, infere-se que a pretensão é de cunho individual, sem relevância no aspecto coletivo, público ou social, de incapaz nem de
idoso em situação de vulnerabilidade e, por isso mesmo, não é passível de configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público.
Conforme denota-se, ausente situação de risco, o CRAS do Município de Itainópolis busca o auxílio do MP para que se possa fornecer dados
sobre o idoso referenciado anteriormente. No entanto, o próprio órgão assistencial pode adotar medidas com tal intuito, como por exemplo a
expedição de ofício aos cartórios de registro civil da suposta cidade em que o idoso residiu.
Eis o que dispõe o art. 4º, § 4º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP:
"Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível".
Assim sendo, indefiro a instauração da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, § 4º, 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.
Cientifique-seao órgão noticiante desta decisão.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos. Após os registros de praxe, arquive-se.
Itainópolis, 07 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora deJustiçaTitularda PJ deJaicós,respondendocumulativamentepela PJ deItainópolis(PortariaPGJ/PInº 88/2022)
Inquérito Civil
SIMP nº000630-267/2018
DECISÃODE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Inquérito Civil Público nº 015/2019, instaurado em 06 de maio de 2019, cujo objeto é apurar denúncia de irregularidades com
manutenção da frota veicular do Município de Itainópolis-PI.
O procedimento se originou de denúncia relativa aos pagamentos realizados em 2017 com manutenção de frota veicular do fornecedor Casa
Automóveis Ltda fl. 05 V-I-A, CNPJ 41.264.904/0001-01.
Solicitou-se à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI realização de perícia contábil nos autos relativa ao custo de manutenção
da frota veicular da Prefeitura de Itainópolis, no qual a promotora solicita que seja realizado um comparativo dos gastos atinentes aos anos de
2017 e 2018, a fim de avaliar a possibilidade de superfaturamento nas contratações do último ano.
O pregão Presencial em referência é o de nº 009/2018 cujo objeto é "a contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de
manutenção e reposição para veículos da linha leve e pesada do município de Itainópolis/PI". Constam nos autos a ata da sessão de abertura
das propostas e os documentos de habilitação apresentados no Pregão Presencial nº09/2018, a descrição da frota de veículos da Prefeitura,
parecer jurídico, termo de referência, contrato PP nº 09/2018- I e PP nº09/2018-II, os extratos de publicações, além dos empenhos e notas fiscais
do fornecedor Casa do Automóvel Ltda.
Foi encaminhado também ao setor de perícias o Pregão Presencial nº 037/2017, cujo objeto é atividade de prestação de serviços de manutenção
de toda
frota de veículos da PMI/PI e suas secretarias. Constam, também, nos autos ata de abertura das propostas referente ao Pregão Presencial nº
037/2017, edital e termo de referência relativo ao PP nº 037/2017, minuta do contrato PP nº 037/2017, além das cópias de empenhos e notas
fiscais em nome do fornecedor Casa do Automóvel Ltda.
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, há de se ressaltar que toda e qualquer ação pública deve ser amparada em lastro motivador mínimo dotado de razoabilidade e
proporcionalidade, não se podendo relegar dita regra constitucional a ação ministerial de investigar, ainda que em seara cível e/ou administrativa,
mesmo com foco principiológico pro societate extremo.
Atuação pública investigativa, sem qualquer espécie de prévia motivação específica, corresponde a ato discricionário eivado de pessoalidade,
uma vez que não haveria, sequer notícia inicial justificante para dita atuação estatal, vicissitude que deve ser refugada, seja pelo princípio da
razoabilidade, seja pelo princípio da impessoalidade e eficiência administrativa, seja, por fim, porque a destinação de força pública de
investigação deve ser pautada em lastro fático mínimo, diga-se, justa causa.
Destarte, o cerne da demanda, em síntese, é verificar se houve superfaturamento nos gastos realizados pelo Município de Itainópolis com
serviços de manutenção de frota veicular de Itainópolis entre o exercício de 2017 e 2018.
A análise técnica realizada pelo Setor de Perícias do MPPI concluiu que: "Após análise, conclui-se que os valores empenhados e pagos ao
fornecedor Casa do Automóvel Ltda pelos serviços de manutenção da frota veicular da Prefeitura de Itainópolis nos exercícios de 2017 e 2018
não apresentaram um aumento
considerável, conforme comparativo dos gastos. É o Parecer que submetemos à apreciação de Vossa Excelência."
Portanto, não é pertinente a este órgão ministerial manter aberto procedimento cujas provas anexadas indicam que inexistência de fundamento
para sua manutenção, pois ausentes indícios de malversação de recursos públicos ou dano ao patrimônio, assim, o objeto da demanda está
prejudicado.
Deste modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
decisão.
Com cópia da presente decisão, cientifique-se ao noticiante acerca desta
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Itainópolis, 07 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora deJustiçaTitularda PJ deJaicós, respondendocumulativamentepela PJ deItainópolis(PortariaPGJ/PInº 88/2022)

2.6. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23228
SIMP nº 000113-421/2020
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DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo extinto Grupo de Trabalho para auxílio e execução de medidas de enfrentamento ao
COVID-19, tendo por objeto a fiscalização e o acompanhamento das medidas adotadas pelo Colégio São Judas Tadeu, situado em Picos-PI, no
que diz respeito à manutenção dos contratos firmados com os alunos, utilizando dos meios disponíveis de ensino a distância, e ao repasse aos
consumidores de eventual redução de custos e custeio.
Regularmente instruído, solicitou-se ao Colégio São Judas Tadeu que informasse quanto à concessão de descontos/reduções nas mensalidades
da instituição em razão da pandemia do COVID-19; qual a carga horária cumprida em cada turma; cronograma de aulas previsto até o final do
ano de 2020; quais tipos de aulas estão sendo disponibilizadas aos alunos (videoaulas, aulas ao vivo, etc.); se a instituição possui ensino
bilíngue; como as avaliações estão sendo realizadas; que plataforma está sendo utilizada.
No entanto, durante a tramitação do presente, fora sancionada pelo Governo Estadual a Lei n°. 7.383.2020 de 13 de julho de 2020 que ''Dispõe
sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o período de suspensão de aulas presenciais decorrente das
medidas de enfrentamento ao Covid-19''.
Da cuidadosa análise dos autos, verifica-se que o Colégio São Judas Tadeu, nos autos do procedimento SIMP 00070-370/2020, apresentou
planilha com quantidade de alunos por segmento, comunicado com redução de 30% nas mensalidades escolares, a partir do mês de maio de
2020, até o retorno das aulas presenciais e dentre outros esclarecimentos.
É a síntese necessária.
O cerne da demanda cinge-se a acompanhar o oferecimento de descontos/reduções nas mensalidades escolares pelo Colégio São Judas Tadeu,
localizado no Município de Picos-PI.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas na Recomendação nº 12/2020 bem como
o disposto na Lei Estadual n°. 7.383.2020 fora integralmente cumprida conforme se verifica pela documentação carreada aos autos,
encaminhada pela instituição de ensino.
Inobstante, caso surjam demandas específicas quanto à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,§2º da Resolução nº 174/2017.
Picos-PI, 28 de March de 2022. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 07/2022
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVOSIMPNº002200-361/2021
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos mais importantes o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF);
CONSIDERANDOque a Constituição Federal estabelece a necessidade de o 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 que a norma do art. 196 da Lei Maior, 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;
CONSIDERANDOque o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.216/2001 estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental,
den- tre eles, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas ne- cessidades; ser tratada com humanidade e
respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na
comunidade; ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a neces- sidade ou não de sua hospitalização involuntária; ser
tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e ser tratada, preferencialmente, em serviços co- munitários de saúde
mental.
CONSIDERANDOa Notícia de Fato com o SIMP nº 002200361/2021, registrada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, cujo prazo de du- ração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução nº
174/2017, do Conselho Nacio- nal do Ministério Público);
CONSIDERANDOque o Procedimento Administrativo é meio adequado para investigar suposta violação a direito individual indisponível, nos
termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,tendo como objeto atuar na defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis
de Francisco das Chagas Barroso de Moura, a fim de realizar o tratamento de saúde que necessita, nos termos do art. 8º, III, da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e Conselho Superior do Ministério Público - CSMP,
para conhecimento;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado e, após resposta, volte-me os autos conclusos.
Picos/PI, 23 de March de 2022. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23229
PA n. 04.2021.001158.361.2020
DECISÃO
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO.JUSTACAUSA PARA INSTAURAÇÃO.ACOMPANHAMENTO DE TAC FIRMADO COM OMUNICÍPIO DE
PAQUETÁ-PI. RESOLUTIVIDADEDOOBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC firmado com o Sr. CRISTIANO GONÇALVES PORTELA, Prefeito de
Paquetá à época, e com a Sra. MARIA DOS REMÉDIOS GONÇALVES, Secretária Municipal de Saúde à época, visando melhorias a serem
realizadas no ESF, UBS e na estrutura da Secretaria de Saúde do município.
Procedimento foi instaurado em observância à diligência complementar determinada no voto proferido pela então Conselheira Titular Dra.
Teresinha de Jesus Marques, quando do julgamento do Inquérito Civil público nº 36/2018 (SIMP nº 000091-088/2019), no qual o Conselho
Superior do Ministério Público, por unanimidade, não homologou a sua promoção de arquivamento.
Diante da não homologação, foi determinado o desmembramento do feito em 3 (três) partes, para acompanhamento individual dos TAC's
celebrados com os Municípios de Santa Cruz, Wall Ferraz e Paquetá. (ID nº 2637501 - pág. 24), tendo o presente feito o mote de acompanhar o
TAC firmado com o Município de Paquetá.
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Ao ser solicitado ao ente municipal que apresentasse relatório comprovando o acatamento das referidas cláusulas firmadas no supra mencionado
Termo de Ajustamento de Conduta, este enviou Ofício, relatórios e imagens para comprovar o fiel cumprimento do TAC, conforme se verifica em
Id n. 31679033.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, acompanhar Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Município de PaquetáPI visando melhorias a serem realizadas no ESF, UBS e na estrutura da Secretaria de Saúde do Município.
Têm-se dos autos que, consoante documentação anexada e enviada pelo Município de Paquetá, que o gestor municipal, procedeu ao fiel
cumprimento das cláusulas firmadas no acordo.
Portanto, ante os documentos comprobatórios do integral acatamento do acordo supra, o presente procedimento encontra-se com seu objeto
esgotado diante da atuaçãoresolutiva deste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 14 de janeiro de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
SIMP nº 000151.426.2021
PORTARIA N° 007/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de
Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil;
que a NF nº 095.2021, SIMP 000151.426.2021, que tramita no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, trata de notícia de aparente
existência de servidores contratados diretamente, sem concurso público, pela Prefeitura de Santana do Piauí;
que a Constituição Federal dispões em seu Art. 37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo fiscalizar a existência de servidores contratados diretamente, sem concurso
público, pela Prefeitura de Santana do Piauí buscando identificar a necessidade de pessoal do ente público para que se adotem medidas visando
regularizar a situação, pelo que, DETERMINA-SE:
Registre-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique-se a portaria em lume no DOEMPPI 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-se ao Município de Santana do Piauí que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, lista com a qualificação e local de lotação de todos os
seus servidores (efetivos, comissionados e contratados);
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019.
Picos/PI, 25 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI23230
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 08/2022
PORTARIA 17/2022
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Demerval Lobão/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão (PI), com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Demerval Lobão/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 08/2022, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no
Município de Demerval Lobão/PI.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
1.1 colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
1.2 colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao Cartório Único de Registro Civil de Demerval Lobão, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de
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averiguar a adequação do perfil do matriculado;
Designo a técnica ministerial Fernanda Maciel R.P. Moura,para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Demerval Lobão (PI), 06 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09/2022
PORTARIA 18/2022
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Lagoa do Piauí/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão (PI), com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Demerval Lobão/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09/2022, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no
Município de Lagoa do Piauí/PI.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
1.1 colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
1.2 colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se à Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, na pessoa do gestor municipal, documentos relacionados aos assentos funcionais do
servidor público, que indique sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou
superior) constante na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil do matriculado.
Designo a técnica ministerial Fernanda Maciel R.P. Moura,para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Demerval Lobão (PI), 06 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

2.9. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23231
PORTARIA 12ª PJ Nº 19/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022
SIMP 000015-027/2022
Objeto: Acompanhar a Ação de Exibição de Documentos n° 0815869-91.2022.8.18.0140, que objetiva o recebimento de documentos referentes
a contratação de uma Organização Social para gestão da Nova Maternidade
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO a necessidade de análise dos documentos relativos a contratação da Associação Reabilitar para a gestão da Nova
Maternidade.
CONSIDERANDO a Ação de Exibição de Documentos, Processo 0815869-91.2022.8.18.0140 com o intuito do recebimento de documentos
referentes a contratação da OS para gestão da Nova Maternidade
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017 é o instrumento adequado para apurar
outras atividades não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
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Instaurar o Procedimento Administrativo 02/2022 para acompanhar a Ação de Exibição de Documentos, Processo 0815869-91.2022.8.18.0140,
que objetiva o recebimento de documentos referentes a contratação de uma Organização Social para gestão da Nova Maternidade,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1- Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe 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;
2- Nomear o Sr. Gabriel Amável Alves de Carvalho, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se por
analogia o que determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
3- Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí.
4- Junte-se ao presente procedimento comprovante de protocolo da supramencionada ação civil no sistema de Processo Judicial Eletrônico, bem
como cópia da inicial que originou a demanda.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 28 de abril de 2022
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 12ª PJ Nº 002/2022
OBJETO:ELABORAÇÃODEPLANOOPERATIVOEADOÇÃODEOUTRASPROVIDÊNCIAS, A FIM DE ATENDER ADEMANDA REPRIMIDA DE
CIRURGIASDE CATARATA NO HOSPITAL GETÚLIOVARGAS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por seu representante legal
signatário, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso II, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93, e ainda,
CONSIDERANDO que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático de direito, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", nos termos do artigo 127, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, consoante dispõe o artigo 129, II, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito à vida como direito fundamental sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDOo artigo 5º, inciso III, da Lei Nº 8080/90: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Portaria GM/MS Nº 1820/2009, aponta que "toda a pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados
e organizados para garantia da promoção, prevenção e recuperação da saúde" e o art. 3º, que "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado
e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde";
CONSIDERANDOque o Hospital Getúlio Vargas é um serviço de referência no Estado e conta com os serviços de ambulatório e internações na
Clínica Oftalmológica;
CONSIDERANDO que a Clínica Oftalmológica do HGV dispõe de 12 leitos, com especialidades nas áreas de córnea e doenças externas
oculares (glaucoma, catarata, estrabismo, plástica ocular, retina) e conta com doze médicos dentre outros profissionais;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público Nº 127/2019, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, em razão de denúncia informando a
existência de grande demora na fila de espera da cirurgia de catarata no Hospital Getúlio Vargas;
CONSIDERANDO que por meio do Ofício nº 790/2021, a Direção do Hospital Getúlio Vargas informou que estavam realizando cirurgias com
duas filas de pacientes em espera: pacientes antigos e pacientes recentes.
CONSIDERANDO notícia veicula em novembro de 2019, também no site do HGV, acerca da abertura de novas salas de cirurgia e otimização
das salas já existentes visando agilizar os procedimentos de oftalmologia.
CONSIDERANDOo Ofício n° 1911/2021 oriundo do HGV, informando a existência de 1.038 pessoas na fila de espera por cirurgia de catarata.
CONSIDERANDOo relatório da Evolução da Fila Eletiva conforme especialidades, datada em 03/2022 consta, 17.019 (dezessete mil e
dezenove), pacientes na fila de Oftalmologia.
CONSIDERANDO a necessidade de medidas urgentes tendo em vista que problemas oculares a médio e longo prazo podem causar, entre
outras coisas, dificuldades na visão e até mesmo, em casos mais graves, a cegueira;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de 1993 e artigo 27, parágrafo único, incisivo IV, da Lei nº 8.625/1993, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, assim como
resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDARaoPresidentedaFundaçãoEstatalPiauiensedeServiçosHospitalares, Sr. Ítalo Sávio Mendes Rodrigues, e ao Diretor-Geral
d
o
HospitalGetúlioVargas,Sr.OsvaldoMendesdeOliveiraFilho,asseguintesprovidências:a)disponibilizarumcanaldecomunicaçãoafimdequeo
spacientes da fila de espera da catarata possam realizar a atualização dos seuscadastros; b) que o referido canal seja divulgado
intensamente na mídia e nasredes sociais da Secretaria Estadual de Saúde e do Hospital Getúlio Vargas; c)que seja priorizada a ordem
de cadastro dos pacientes na fila; d) que sejaelaborado plano operativo para atendimento da demanda reprimida, com adescrição
d e n t r e
o u t r a s
i n f o r m a ç õ e s
p e r t i n e n t e s ,
e q u i p e
d e
t r a b a l h o ,
d i a s
darealizaçãodascirurgias,quantitativosemanaldeprocedimentos,documentaçãocomprobatóriadosestoquesdeinsumosnecessários,contr
atos vigentes com os fornecedores destes e contrato de manutenção dosequipamentos.
Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, para que os destinatários se manifestem acerca do acolhimento da
presente Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça, comprovadamente, quais as providências encetadas para seu cumprimento,
que deve ser concluído em um prazo de até 10 (cinco) dias.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e
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ações judiciais cabíveis, em especial por ato de improbidade administrativa, em vista da sua atuação negligente.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no sítio eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho Tutelar e aos
respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e notifique-se.
PONTES:32776411391
Teresina, 28 de abril de 2022
ENY MARCOS VIEIRA
Assinado de forma digital por ENY MARCOS VIEIRA
PONTES:32776411391
Dados: 2022.04.28 11:14:21 -03'00'
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
PromotordeJustiçada12ªPJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 12ª PJ Nº 002/2022
OBJETO:ELABORAÇÃODEPLANOOPERATIVOEADOÇÃODEOUTRASPROVIDÊNCIAS, A FIM DE ATENDER ADEMANDA REPRIMIDA DE
CIRURGIASDE CATARATA NO HOSPITAL GETÚLIOVARGAS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por seu representante legal
signatário, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso II, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93, e ainda,
CONSIDERANDO que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático de direito, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", nos termos do artigo 127, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, consoante dispõe o artigo 129, II, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito à vida como direito fundamental sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDOo artigo 5º, inciso III, da Lei Nº 8080/90: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Portaria GM/MS Nº 1820/2009, aponta que "toda a pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados
e organizados para garantia da promoção, prevenção e recuperação da saúde" e o art. 3º, que "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado
e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde";
CONSIDERANDOque o Hospital Getúlio Vargas é um serviço de referência no Estado e conta com os serviços de ambulatório e internações na
Clínica Oftalmológica;
CONSIDERANDO que a Clínica Oftalmológica do HGV dispõe de 12 leitos, com especialidades nas áreas de córnea e doenças externas
oculares (glaucoma, catarata, estrabismo, plástica ocular, retina) e conta com doze médicos dentre outros profissionais;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público Nº 127/2019, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, em razão de denúncia informando a
existência de grande demora na fila de espera da cirurgia de catarata no Hospital Getúlio Vargas;
CONSIDERANDO que por meio do Ofício nº 790/2021, a Direção do Hospital Getúlio Vargas informou que estavam realizando cirurgias com
duas filas de pacientes em espera: pacientes antigos e pacientes recentes.
CONSIDERANDO notícia veicula em novembro de 2019, também no site do HGV, acerca da abertura de novas salas de cirurgia e otimização
das salas já existentes visando agilizar os procedimentos de oftalmologia.
CONSIDERANDOo Ofício n° 1911/2021 oriundo do HGV, informando a existência de 1.038 pessoas na fila de espera por cirurgia de catarata.
CONSIDERANDOo relatório da Evolução da Fila Eletiva conforme especialidades, datada em 03/2022 consta, 17.019 (dezessete mil e
dezenove), pacientes na fila de Oftalmologia.
CONSIDERANDO a necessidade de medidas urgentes tendo em vista que problemas oculares a médio e longo prazo podem causar, entre
outras coisas, dificuldades na visão e até mesmo, em casos mais graves, a cegueira;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de 1993 e artigo 27, parágrafo único, incisivo IV, da Lei nº 8.625/1993, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, assim como
resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDARaoPresidentedaFundaçãoEstatalPiauiensedeServiçosHospitalares, Sr. Ítalo Sávio Mendes Rodrigues, e ao Diretor-Geral
d
o
HospitalGetúlioVargas,Sr.OsvaldoMendesdeOliveiraFilho,asseguintesprovidências:a)disponibilizarumcanaldecomunicaçãoafimdequeo
spacientes da fila de espera da catarata possam realizar a atualização dos seuscadastros; b) que o referido canal seja divulgado
intensamente na mídia e nasredes sociais da Secretaria Estadual de Saúde e do Hospital Getúlio Vargas; c)que seja priorizada a ordem
de cadastro dos pacientes na fila; d) que sejaelaborado plano operativo para atendimento da demanda reprimida, com adescrição
d e n t r e
o u t r a s
i n f o r m a ç õ e s
p e r t i n e n t e s ,
e q u i p e
d e
t r a b a l h o ,
d i a s
darealizaçãodascirurgias,quantitativosemanaldeprocedimentos,documentaçãocomprobatóriadosestoquesdeinsumosnecessários,contr
atos vigentes com os fornecedores destes e contrato de manutenção dosequipamentos.
Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, para que os destinatários se manifestem acerca do acolhimento da
presente Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça, comprovadamente, quais as providências encetadas para seu cumprimento,
que deve ser concluído em um prazo de até 10 (cinco) dias.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e
ações judiciais cabíveis, em especial por ato de improbidade administrativa, em vista da sua atuação negligente.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no sítio eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho Tutelar e aos
respectivos destinatários.
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Publique-se, registre-se e notifique-se.
PONTES:32776411391
Teresina, 28 de abril de 2022
ENY MARCOS VIEIRA
Assinado de forma digital por ENY MARCOS VIEIRA
PONTES:32776411391
Dados: 2022.04.28 11:14:21 -03'00'
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
PromotordeJustiçada12ªPJ

2.10. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23232
DECISÃO
ARQUIVAMENTO
IPC 004/2020.000160-063/2019
Trata-se de Inquérito Civil instaurado de ofício para apurar a notícia de ter o Município de Sigefredo Pacheco publicado RGF relativo ao período
de janeiro a dezembro de 2018, disponibilizado no DOM de 21 de março de 2019, informando que o ente não possui qualquer obrigação oriunda
de operação de crédito, contudo, em tese, resta com parcelamento de débitos em curso junto a CEPISA, bem como com dívidas junto a Justiça
do Trabalho, Comum Estadual e Federal.
Foi solicitado auxilio de apoio técnico ao TCE/PI, que encaminhou o parecer visto no doc. ID 4220837, bem como ao Setor de Perícias do
MPPI/PI, que elaborou o parecer contábil nº 018/2022, visto no doc. ID 34679764.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Em sede de parecer, o Setor de Perícias do MPPI/PI, via assessoria contábil, assim pontuou:
"5. CONCLUSÃO
Dessa forma, diante do que foi exposto verifica-se que o TCE/PI órgão responsável pela fiscalização relativa ao RGF/2018 apurou irregularidades
relativas aos prazos de envio e publicação intempestivos do relatório de gestão fiscal, exercício 2018, imputando multa ao gestor época.
Na análise no quadro da dívida consolidada verificou-se apenas um erro formal no qual o valor do parcelamento de débitos de energia elétrica, foi
indevidamente demonstrado na linha Demais Dívidas Contratuais, quanto o correto seria figurar na linha: Com Instituição Não Financeira, assim
como estabelece o manual de Demonstrativo Fiscais, 8ª edição:
Com Instituição Financeiras.
Registra os saldos do exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre correspondente do valor atualizado de parcelamentos de
débitos com instituições não financeiras que não se enquadrem nos anteriores (de tributo, de contribuições previdenciárias, de demais
contribuições sociais e do FGTS), como empresas de energia elétrica, saneamento e outras. Cabe ressaltar que o parcelamento de débitos com
o RPPS ou INSS deverá ser registrado no item Parcelamento de dívidas -De Contribuições Sociais - Previdenciárias. O parcelamento de dívidas
com instituições não financeiras correspondente ao valor do somatório de contratos devidos, à data correspondente, de parcelamentos de débitos
e não pagos (exemplo: parcelamento de faturas não pagas ou energia elétrica). Grifo nosso.
Cumpre-se mencionar a recente Súmula CSMP/PI nº 05 publicada no Diário Eletrônico do MPPI n° 854 em 03 de maio de 2021, nos seguintes
termos:
'Súmula nº 05 do E. CSMP/PI: ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DEIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DE DANO AOERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE)
Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de
procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de
improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário
pelos relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE
(Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI'.
Ressalto que prestação de contas relativa ao processo TC 07719/2018 foi julgado regular com ressalva e com aplicação de multas conforme
Acórdão de nº s 381//2021 SSC.
É o parecer, a consideração de Vossa Excelência."
Diante do exposto, chega-se à ilação de que não restaram comprovados os fatos descritos na portaria, não sendo cabível, destarte, qualquer
outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se à noticiante, por meio eletrônico.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
DECISÃO
SIMP nº 000578-060/2019
Trata-se de Inquérito Civil que tem como objetivo apurar a notícia de que o sr. JOSÉ AUGUSTO ALVES PERES estaria, em tese, se
aproveitando da sua condição de servidor efetivo do Hospital Regional de Campo Maior - HRCM, para induzir pacientes a entregarem seus
documentos pessoais com o objetivo de que aquele procedesse ao início dos trâmites processuais para requerer o Seguro DPVAT, com
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promessa de garantir privilégios e acesso fácil, célere e descomplicado ao banco de informações daquele Hospital, possivelmente repassando a
documentação aos pacientes sem prévio requerimento destes junto ao HRCM.
Foi instaurada Notícia de Fato criminal sob o protocolo 000104-063/2019, a partir de cópia das peças iniciais, e requerida a instauração de
Inquérito Policial à 5ª DRP em Campo Maior.
Nas peças iniciais foram indicados os nomes de pacientes atendidos no HRCM e abordados pelo servidor investigado. O HRCM encaminhou os
prontuários dos pacientes apontados pelo noticiante (ID 30735387 e 30738541).
Determinada a oitiva pessoal daqueles, não foram realizadas em razão de incompatibilidade de agenda.
A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A informou nos autos que realizou sindicância para averiguar a conduta do
servidor investigado (ID 30946641).
Novo despacho ID 31326044.
Realizada pesquisa em SAGRES/TCE, portal da transparência do Estado do Piauí e do HRCM quanto a condição de JOSÉ AUGUSTO ALVES
PERES (ID 32826704).
A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A encaminhou nova manifestação na qual diz ter apurado indícios
suficientes de fraude documental em 3 (três) pleitos indenizatórios de seguro DPVAT requeridos em Campo Maior/PI, constatando diversas
irregularidades, como a troca do veículo envolvido no acidente e a possível falsificação de laudo médico particular, os quais foram noticiados à
Delegacia de Campo Maior/PI para apuração e instauração de inquérito policial (ID 33998874).
Vieram os autos para manifestação. É o relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
A Administração Pública é regida sob a égide dos princípios Constitucionais, que servem de escopo para o detentor do exercício público se
balizar, dentre os quais está o Princípio da legalidade, eficiência e moralidade, expressamente previstos no art. 37, caput, da CRFB/88.
As indenizações de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, são
provenientes dos pagamentos do prêmio do Seguro DPVAT, cuja arrecadação processa-se compulsoriamente dos cidadãos proprietários de
veículos automotores.
Como se sabe, a Lei nº 14.230/2021, publicada no dia 25/10/2021, provocou profundas alterações na Lei nº 8.429/92. Entre as mudanças, se
apresenta a exigência obrigatória de demonstração do dolo específico, em todas as hipóteses legais, para a configuração da improbidade
administrativa.
Há nos autos indícios que apontam estar possivelmente servidor estadual se aproveitando de seu cargo público para lograr vantagem
patrimonial em desfavor do patrimônio da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., circunstâncias que merecem
apuração mais aprofundada em seara adequada, leia-se, via competente inquérito policial, cujo resultado pode ser base probatória hábil à
evidenciação do dolo específico exigido para a imputação de ato de improbidade administrativa.
Não há elementos de informação que evidenciem o elemento subjetivo específico necessário para a sanção em sede de ação de improbidade
administrativa do agente, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem
prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Além do que, deve ser considerado que, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável
daqueles indícios que lhe serviram de azo exordial, sua prorrogação aviltaria o princípio constitucional da razoável duração do processo
administrativo, por falta de justa causa.
Nos termos da Súmula nº 09 do CSMP:
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a explicitação dos motivos
que levam a sua necessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Não se vislumbra motivação idônea para a prorrogação do feito. Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça em exercício

2.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA - PI23233
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022
SIMP nº 000416-197/2021
OBJETO: Possível irregularidade no pagamento de proventos de servidor efetivo
REQUERENTE: Ouvidoria do Ministério Público do Piauí
REQUERIDO: Município de Luís Correia-PI
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada nesta Promotoria de Justiça após a Ouvidoria do MPPI encaminhar reclamação
formulada por requerente não identificado.
Consta da referida reclamação que Jairla Lima Araújo, servidora efetiva, com cargo de agente administrativo, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, se afastou de suas funções no ano de 2018 por meio de licença para tratar de interesses particulares, e que conforme consta no portal da
transparência do município a prefeitura efetua pagamento de proventos à servidora indevidamente de acordo com o estatuto dos servidores
municipais.
Solicitadas informações ao Secretário de Administração do Município, o mesmo informou que a ex-servidora não recebeu nenhum valor da
municipalidade referente a proventos. O que consta no portal da transparência é o empenho contábil, todavia, não ocorria a liquidação e
pagamento, conforme remessa de pagamento em anexo.
Vieram os autos conclusos.
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Como se infere da documentação acostada aos autos, o requerido comprovou que não ocorria a liquidação do pagamento. Portanto, esgotado o
objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, é necessária a cientificação do mesmo. Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial
do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se Ouvidoria do Ministério Público enviando a presente Decisão de Arquivamento, via e-mail.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia, 27 de abril de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça em Substituição

2.12. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23234
PORTARIA Nº 31/2022
REF. NOTÍCIA DE FATO (SIMP nº 00004-383/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), Lei Complementar 75/93, art. 8º, I; Lei 8.625/93, art. 16, I, "a" e 80 e na Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 37, I, "a", decreto-lei
41/66 no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
CONSIDERANDO, que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e
procedimentos administrativos pertinentes;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 35, da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Entidades de
Interesse Social sem Fins Lucrativos;
CONSIDERANDO que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for
necessário aos fins pretendidos.
RESOLVE, converter a Notícia de Fato nº 00004-383/2022 em procedimento administrativo, com o objetivo de acompanhar a situação da
Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - ARCO/PI, determinando, desde logo, que:
a) seja ratificado o encaminhamento do Ofício nº 109/2022 - 25ª PJ/MPPI;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

2.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23236
SIMP: 004171-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Adolescente em situação de vulnerabilidade.
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de ofício enviado pelo Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, a situação da adolescente M. J.
de L. C. do N. (DN: 07/11/2008), filha de Manoel de Jesus Costa do Nascimento e Maria Letícia do Nascimento Lima, residentes na Rua Luís
Antônio Rodrigues do Prado, nº 1731, Bairro São Vicente de Paula, Parnaíba-PI.
A adolescente participa das atividades do CRAS, porém a mesma não estava comparecendo às atividades e a equipe do CRAS resolveu fazer
uma visita à residência da menor, de modo que tiveram a informação de que a adolescente estava grávida do seu namorado.
O Conselho Tutelar notificou a Sra. Maria Letícia para que a mesma pudesse compreender toda situação, a genitora relatou que ficou sabendo
que sua filha estava namorando escondido, então conversou com a menor e logo depois o adolescente que namoraria M. foi até a casa da
mesma para pedir permissão para o namoro, então, os genitores permitiram, alegando ser o adolescente uma pessoa boa.
A Sra. Maria Letícia declarou não saber que tal situação configura crime e que depois que CRAS fez a visita em sua residência, os genitores
pediram que o então namorado se afastasse de M.
Após a intervenção do CRAS, a adolescente voltou a participar do projeto, tem conversado com a equipe do CRAS buscando orientações sobre
encaminhamentos para exames e outros assuntos que a mesma tem dúvida.
Fora determinada a instauração de notícia de fato para apurar o caso, bem como, a expedição de notificação aos genitores da menor, Sr. Manoel
de Jesus Costa do
Nascimento e Sra. Maria Letícia do Nascimento Lima, residentes na Rua Luís Antônio Rodrigues do Prado, nº 1731, Bairro São Vicente de Paula,
Parnaíba-PI, para que comparecessem, acompanhados da adolescente, à sede do Ministério Público para a realização de audiência extrajudicial
no dia 15/12/2021, às 08h00min, para tratar do caso em questão.
No entanto, na certidão ID: 34366104 consta a informação de que as partes não foram localizadas, tendo em vista que no Bairro São Vicente de
Paula foram realizadas várias mudanças nos nomes das ruas.
Deste modo, fora determinada a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, para que, no prazo de 10 dias, elaborasse novo
relatório situacional acerca do caso, bem como, informasse o endereço correto dos genitores da adolescente.
Em resposta, o Conselho Tutelar enviou-nos relatório informando que a Rua Luís Antônio Rodrigues do Prado, Nº 1731, Bairro São Vicente de
Paula é a antiga Rua B, porém fica no Barreiro e entra pelo lado do Conj. Loteamento Rosa dos Ventos. Ademais, informaram que realizaram a
visita na residência da adolescente e foram informados pela genitora que adolescente já está com nove meses de gravidez, que vai ganhar bebê
estes dias, que está fazendo o pré-natal e as consultas, e que o pai da criança está dando toda a assistência e sempre vai visita -lá.
Tendo em vista que se tornava inviável o comparecimento da genitora e da adolescente à audiência, diante do estado puerperal da menor, fora
determinada a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Parnaíba-PI para que continuasse acompanhando o caso e informasse-nos caso
constatassem alguma violação aos direitos da adolescente.
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Em reposta, o Conselho Tutelar enviou-nos relatório situacional informando que a adolescente M. já ganhou bebê, no dia 21/02/2022, e que o pai
está dando toda assistência necessária, mas não estão morando juntos. A genitora da adolescente disse que quando M. terminar o resguardo vai
voltar a estudar.
É o relatório, passo a decidir.
Diantedoexposto,tendoemvistaaregularizaçãodasituaçãoda
adolescente, e a realização de todas as intervenções necessárias por parte desta Promotoria de Justiça, determino o arquivamento do feito com
estribo no capítulo I, artigo 4º, inciso I, da Resolução N°. 174/2017 do CNMP.
Ademais,determinoacomunicaçãoaoConselhoSuperiordoMinistérioPúblicodo Estadodo PiauíeaoConselhoTutelardeParnaíba-PI.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo onome dos menores.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 14 de março de 2022
Dr. Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ -PI23237
SIMP N° 000252-184/2019
VistoemCorreição
PORTARIA 24/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127,
caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO a instauração, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório Simp 252-184.2019, referente a denúncia de
possível ilegalidade na promoção de exames de vista e venda de óculos na UBS Horácio Lima, em Castelo do Piauí.
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do presente Procedimento Preparatório até a presente data sem que a apuração tenha
sido concluída e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes, bem como apurar atos de
improbidade administrativa dos responsáveis;.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI.
Oficie-se ao Município de Castelo do Piauí, para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações da documentação solicitada pelo
município à SESAPI, conforme resposta ao Ofício 48/2019-PJCP, encaminhada pelo Procurador Judicial de Castelo do Piauí.
Encaminhe anexo ao Ofício, cópia da presente portaria e da resposta ao Ofício 48/2019 PJCP encaminhada pelo município às fls. 11 e 12 dos
autos físicos.
CastelodoPiauí,DatadoEletronicamenteRicardoLúcioFreire Trigueiro
Promotor de Justiça

2.15. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA23239
PORTARIA Nº 45/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotorde Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos daConstituição Federal de 1988:CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordemjurídica, do regime
democrático, do patrimônio público e social, dos interesses sociais eindividuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos
poderes públicos e dosserviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo asmedidas necessárias a sua
garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II, da CF/88;CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional doMinistério
Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento Administrativo deverá serinstaurado por portaria sucinta; CONSIDERANDOo
requerimento apresentado pela Sra. Maria do SocorroPereira de Moura, a qual solicita a adoção de providências no sentido de obter
adisponibilidade de vaga a disponibilidade de vaga na Unidade Escolar Embaixador EspeditoResende para a aluna Júlia Teresa Moura de Araújo.
(requerimento em anexo). RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 43/2022, a fim de obtersolução à demanda, determinando de
imediato:a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma aoDOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo
9º da Resolução n° 174/2017do CNMP; b) A juntada do requerimento da Sra. Maria do Socorro Pereira de Moura edemais documentos. c)
Designo audiência virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, parao dia05/04/2022, às 12h00min, a qual terá como pauta a disponibilidade
de vaga na UnidadeEscolar Embaixador Espedito Resende para a aluna Júlia Teresa Moura de Araújo.(requerimento em anexo). ci)Sejam
notificados o Gerente da 3ª Regional de Educação de Piripiri-PI e a Diretora da Unidade Escolar Embaixador Espedito Resende.
Cumpra-se.Após, voltem-me os autos conclusos para aguardo da pauta. Registre-se, Publique-se, e autue-se. Piripiri-PI, 01 de abril de
2022.Nivaldo RibeiroPromotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

2.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA -PI23240
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
NOTÍCIA DE FATO N°: 050.2021
SIMP: 000526-174/2021
Trata-se de notícia de fato(NF n° 50/2021 - SIMO 000526-174/2021) instaurada com a finalidade de apurar suposta supressão dos direitos
trabalhistas de servidor efetivo da Prefeitura de Piracuruca exercente de cargo de motorista na Secretaria Municipal de Saúde.
Como diligências, foram realizadas as seguintes providências:
a. Ofício n. ° 595/2021
Como resposta, obteve-se o seguinte:
a. Ofício n° 518/2021, que em resposta ao ofício expedido por esseparquetconsignou o seguinte:
inicialmente reforçamos que a remoção de servidor é um direito da Administração, que pode remover um servidor público para outro setor, dentro
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do seu interesse/necessidade. Com isso, informamos também que o Edital do Concurso Público a qual o sr. Domingos Mariano foi aprovado,
prevê em seu anexo I no QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS que a litação será a critério da Administração. Sobre a suposta supressão
dos direitos trabalhistas informamos que todos os encargos e direitos trabalhistas cêm sendo pagos regularmente a todos os servidores.
Da ficha de antedimento, extrai-se o objeto do presente procedimento que, consoante as próprias palavras do requerente, se resume:
QUE nunca teve seus direitos trabalhistas resguardados, trabalhando assim na escala de revezamento de plantão de 24 (vinte e quatro horas)
trabalhadas por 48 (quarenta e oito horas) de descanso (Anexo). Que nunca foi respeitado o período de trabalho permitido por lei de 24 (Vinte e
quatro horas) trabalhadas por 72 (setenta e duas horas) de descanso. Que deseja ser remanejado para o seu antigo posto de trabalho e espera
que a promotoria lhe ajude com relação a sua escala de serviço.
Consoante se infere do acima explicitado e do curso do presente procedimento, o objeto da presente demanda se adstringe a pretensão de
cunho unicamente patrimonial e pessoal do requerente. Como informado, o objetivo é o restabelecimento do posto de trabalho outrora ocupado,
bem assim ver assegurado seus direitos trabalhistas.
Ocorre que, em tais hipóteses, a medida adequada para espécie é o ajuizamento de uma ação trabalhista ou, caso seu vínculo seja estatutário,
ação ordinária correspondente.
No caso em tela, inexiste lesão ao patrimônio público ou social, ou sequer afronta a interesses difusos ou coletivos, hipóteses aptas a justificar a
intervenção doparquet.
Destarte, tendo o Ministério Público diligenciado no que pertine a sua atribuição, a apuração encontra-se exaurida, sendo hipótese de
arquivamento, nos termos do art. 4º, I e III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Superior do Ministério Público, senão vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato e a baixa no Sistema Ministerial e no livro de registro de Procedimento.
Notifique-se a parte interessada para que, querendo, apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução
174/2017 do CNMP.
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Diante do exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução n.º 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se a parte interessada para que, querendo, apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução
174/2017 do CNMP.
Cientifique-se o o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PORTARIA N.º 023/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da
dengue, chicungunya e zika no Município de Piracuruca/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria SVS MS
29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 2022[1], registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
Página 27

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1086 Disponibilização: Segunda-feira, 2 de Maio de 2022 Publicação: Terça-feira, 3 de Maio de 2022

CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período[2];
CONSIDERANDO que o período chuvoso em todo o Estado é propício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação
das ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, a fim de
acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no
Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do município de Piracuruca/PI, em todos os eixos:
controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, determinando as seguintes providências:
1 - Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro
próprio;
2 - Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS/MPPI, para conhecimento;
3 - Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação
na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
4 - Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde de Piracuruca/PI, requisitando informações sobre as
ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim
a remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
5 - Expedição de ofício à Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Piracuruca/PI, a fim de verificar
a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de
Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
6 - Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
7 - Nomeio para fins de secretariamento do presente procedimento o assessor de PJ já responsável por este, conferindo poderes para
realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

2.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23241
SIMP nº 001270-369/2022
PORTARIAN°013/2022
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 (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
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
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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° 3342 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto São
Raimundo, com endereço na BR 343 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
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na investigação dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei; sendo determinado, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento comercial para que este apresente sua defesa
quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal.
Encaminhando cópia desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCON- MP/PI;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
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
SIMP nº 001356-369/2022
PORTARIAN°025/2022
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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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° 3716 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Auto Posto
Vitoria, com endereço na Avenida Pinheiro Machado, encontra-se com bomba com erro de 75 ml a cada 20 litros de combustíveis.
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, na investigação dos fatos iniciais, que poderá
acarretar a aplicação das penalidades
2ªPROMOTORIADEJUSTIÇANOMUNICÍPIODEPARNAÍBA/PI
Página 3 de 4
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
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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, 12 de abril de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA

3. GESTÃO DE PESSOAS
[]

3.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23235
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 523/2022
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 19.21.0193.0011810/2022-73:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de22 de abril a 11 de maio de 2022,20 (vinte)dias de licença paternidade para o servidorFRANCISCO EDUARDO
PEREIRA ALVES, Analista Ministerial, matrícula nº 347, lotado junto à 14ª Promotoria de Justiça de Teresina, conforme o art. 97 da Lei
Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e Ato PGJ nº 601/2016, retroagindo seus efeitos ao dia 22de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 524/2022
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 19.21.0700.0011851/2022-91:
RESOLVE:
CONCEDERàSAYARA DE SOUSA BRITO, Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça
de Pico,03 (três)diasde compensação para serem fruídos nos dias09, 30 e 31 de maio de 2022, como compensação em razão de auxílio aos
Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Picos, nos dias 20/06/2020 e 27/06/2020,
conforme designação PORTARIA PGJ/PI Nº 1017/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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