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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23246
PORTARIA PGJ/PI Nº 1318/2022
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, com efeitos retroativos ao dia 29 de abril de 2022, a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª
Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos do Processo nº 0000028-66.2017.8.18.0172, SIMP nº 002635-041/2018, e atuar
emaudiênciadesignada para o dia 29 de abril de 2022, em razão de requerimento do titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1333/2022
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 19.21.0166.0011993/2022-96,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1286/2022, para constar o seguinte:
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, e pela Direção de Sede dasPromotorias de Justiça de
Campo Maior, de 02 a 16 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 1334/2022
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 19.21.0166.0011993/2022-96,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1287/2022, para constar o seguinte:
DESIGNAR o Promotor de Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, Subprocurador de Justiça
Administrativo, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Beneditinos, de 02 a 16 de maio de 2022, em razão
das férias do Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza.
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 1337/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 692/2022, que designou o Promotor de Justiça o Promotor de Justiça ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA
DO NASCIMENTO paraassegurar a continuidade e regularidade dos serviços da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, junto ao juízo auxiliar da
8ª Vara Criminal de Teresina.
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 1338/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0012133/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, titular da Promotoria de Justiça de Cristino Castro, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, pautadas para o dia 10 de maio de 2022, em substituição ao Promotor de
Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1339/2022
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 MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nas
audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 04 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1340/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
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nº 12/93,
RESOLVE
INTERROMPER, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 16de maio de 2022, as férias do
Promotorde Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, referentes ao1º período do exercício de
2022, anteriormente previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021,
ficando 15(quinze) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1341/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça GIANNY
VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina,referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o período
de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1342/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0012152/2022-21,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
nas audiências de atribuição da 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para os dias 02 e 03 de maio de 2022, em substituição à
Promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1343/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotorde Justiça
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí,referentes ao 1º período do exercício de
2022, previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 260/2022, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1344/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no OFÍCIO - 0228150 - GSI , bem como o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0364.0011862/2022-81,
RESOLVE
DESIGNAR o militar ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JÚNIOR, matrícula nº 16369, para realização de vistoria in loco, nos dias 02 e
03 de maio, no imóvel que sediará a Promotoria de Justiça de Paulistana, para fins de verificação das condições de segurança do local e
elaboração de relatório de análise de riscos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1345/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal
de Teresina, pautadas para o dia 03 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1346/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 10 a 29 de junhode 2022, 20 (vinte) dias remanescentes deférias à Promotora de Justiça FRANCISCA VIEIRA E FREITAS
LOURENÇO, Titular da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2007.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de maiode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1347/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o adiamento, disposto no PGEA SEI nº 19.21.0136.0003639/2022-94,
RESOLVE
Artigo 1º: DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar
na sessão do Tribunal Popular do Júri, referente ao Processo nº 0000021-65.2015.8.18.0036, no dia 13 de junho de 2022, na comarca de AltosPI.
Artigo 2º: Revogar a Portaria PGJ/PI nº 719/2022, referente a designação do Promotor de JustiçaSilas Sereno Lopes para o feito.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1348/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0229968 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0428.0010154/2022-35,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES, matrícula n° 173, para fiscalizar o recebimento do objeto do contrato firmado entre a
Procuradoria Geral de Justiça e a empresa ROBEVALDO ALVES LIMA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 63.505.812/0001-09 (Contrato nº
15/2022/PGJ), cujo objeto é a aquisição de água mineral para o MP-PI, Pregão Eletrônico n.º 11/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1349/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV,
alínea"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia10 de maio de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
36

FABIANA DA CRUZ DA SILVA DIAS

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
124

CAMILA PETERSEN LUSTOSA DE MELO

125

LORRANA SIQUEIRA ALENCAR

126

BYANCA VIVIANE DE MENESES BICCA

127

MARCO AURÉLIO ARAÚJO CAMPELO

128

MARIA RITA MOREIRA DE SOUSA RODRIGUES

129

SOPHIA FERREIRA BARRETO

PPP

MARIA CLARA DOS ANJOS ANDRADE SILVA

PPP

JULIANA MARIA SANTOS IRINEU MATA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: SERVIÇO SOCIAL
PPP

ANANDA LUDYMILA DA ROCHA DOS SANTOS

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1350/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0069.0012069/2022-81,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARIA CLARA DE MIRANDA MEDEIROS, matrícula nº 15513, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 30ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 03 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1351/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0143.0011494/2022-43,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) LUAN LIMA DUARTE, matrícula nº 15191, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 02 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1352/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0104.0012066/2022-25,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) AMANDA LOPES AIRES, matrícula nº 15796, Assessora de Promotoria de Justiça, da Promotoria de Justiça de
Jerumenha para Promotoria de Justiça de Guadalupe, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1353/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0069.0012093/2022-15,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) MATHEUS VINNICIUS ROCHA MACEDO, matrícula nº 15797, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria
de Justiça de Canto do Buriti para 30ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1354/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Infância e Juventude - CAODIJ, para realizar as audiências extrajudiciais nos procedimentos de atribuição da 45ª Promotoria de Justiça de
Teresina, nos dias 05/05/2022, 06/05/2022,e no dia 25/05/2022, procedimentos SIMP nºs 000173-340/2021, 000017-340/2022, 000115-340/2022
e 000024-340/2021 e 000103-035/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1355/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Despacho SEI nº
0229064, contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0324.0010936/2022-75,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA para participar do Fórum Extraordinário promovido pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, dia 05 de maio de 2022, em Luís Correia, em substituição à servidora Layla Catarina Bezerra
Rodrigues Leônidas, anteriormente designada por meio da Portaria PGJ/PI nº 1214/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAL PGJ23270
EDITAL PGJ Nº 21/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
RESOLVE:
DIVULGAR o resultado da perícia médica dos candidatos habilitados em concurso público nomeados pelas Portarias PGJ nº 905/2022 e
1025/2022, realizada pelo Centro Integrado de Atenção do Servidor do Piauí (CIASPI), localizado na Rua Coelho de Resende, nº 500, Centro Sul, Teresina-PI, conforme a seguir especificado:
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

10019215

DJALBERSON SOUSA FRANCA

NÃO COMPARECEU

10001449

GABRIEL ARAUJO SALES

APTO

10018955

RAVENA BATISTA DE FRANCA TELES

APTO

10022638

RENAN ALEXANDRE SOARES DE MIRANDA

APTO

10016039

PEDRO HENRIQUE NERES DOS REIS

NÃO COMPARECEU

Os candidatos DJALBERSON SOUSA FRANCA, inscrição 10019215, e PEDRO HENRIQUE NERES DOS REIS, inscrição 10016039, não
compareceram para a realização da perícia na data e horário previamente agendados por meio do Edital PGJ nº 19/2022, de 19 de abril de 2022.
Teresina, 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PORTARIA Nº 19/2022, 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23242
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI
PORTARIA nº 19/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pormeio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelosarts.
127 e 129 da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 2º e 3ºda Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que asseguram ao idoso, com
absoluta prio-ridade, a efetivação, por parte da família, da sociedade e do Poder Público, de todos osdireitos fundamentais garantidos na
Constituição Federal e no correspondente Estatu-to;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição per-manente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponí-veis (CF, art. 127), bem como a missão de zelar pela
efetivação dos direitos assegura-dos aos idosos pelas leis e pela Constituição Federal, observados os princípios ineren-tes à matéria;
CONSIDERANDOo e-mail remetido à Secretaria Unificada dasPromotorias de Justiça de Piripiri pela Sra. Fabíola Silva Carvalho, cujo teor
sinalizouque a sua avó, Delça Ribeiro Alberto Carvalho, com 82 anos de idade, apresenta sinaisde desorientação mental e mora sozinha em uma
casa com precárias condições de es-trutura e higiene;
RESOLVE, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº174/2017-CNMP, instaurar Procedimento Administrativo, sob o número
19/2022,com as seguintes medidas iniciais:
1)Autuação, numeração e registro no livro respectivo e no SIMP,com a juntada do conteúdo do e-mail enviado e demais documentos que foram
dispo-nibilizados;
2)Fica desde já designado o dia 05/05/2022 (quinta-feira), às15h30min, para realização de audiência por videoconferência, por meio do
MicrosoftTeams, com a Sra. Fabíola Silva Carvalho, para mais esclarecimentos sobre o caso;
3)Notificação de profissionais do Centro de Referência Especia-lizado de Assistência Social (CREAS) e do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família(NASF), a serem indicados pelas respectivas coordenadoras, para que também partici-pem da referida audiência;
4)Requisição, ao Diretor de Secretaria da 2ª Vara desta Comarca,de certidão sobre a existência de processo judicial, em trâmite ou já arquivado,
alusivoà curatela em nome de Delça Ribeiro Alberto Carvalho;
5)Remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacio-nal de Defesa da Educação e Cidadania, para conhecimento;
6)Por se tratar de assunto relacionado a pessoa idosa, em contex-to que envolve sua saúde física/mental e intimidade, tramitará o presente
procedimentocom publicidade restringida, conforme baliza do art. 189, III, do CPC.
Cumpra-se.Piripiri, 02 de maio de 2022.
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Piripiri

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS - PI23243
Inquérito Civil
SIMP nº000200-267/2018
DECISÃODE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurada para apurar possíveis irregularidades concernentes na permuta de servidores públicos do Município de
Isaías Coelho-PI, com suposta acumulação ilegal de cargos públicos.
O procedimento se originou de representação formulada pelo vereador JOSÉ AILTON DA CRUZ, o qual anexou documentação informando que
demonstrava permutas ilegais e acumulação indevida de cargos públicos relativas aos anos de 2009 a 2012.
É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente, cumpre notar que o presente inquérito civil foi instaurado para investigar irregularidades praticadas entre os anos de 2009 e 2012
pela administração do Município de Itainópolis-PI.
Considerando o lapso temporal decorrido, faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual prescrição.
Como ensina Luís Roberto Barroso (2001) "num Estado democrático de direito, a ordem jurídica gravita em torno de dois valores essenciais: a
segurança e a justiça". Para a garantia dos mecanismos acima, a prescrição se destaca como figura fundamental para concretizar a segurança
jurídica, uma vez que, ao estabilizar
as situações jurídicas e as expectativas normativas da sociedade com o transcurso de tempo, evita que os jurisdicionados fiquem expostos a
inseguranças ou incertezas perpétuas. Em outras palavras, a segurança jurídica visa a estabilizar as relações jurídicas no tempo.
Neste cenário, temos que a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) antes da recente alteração realizada pela Lei nº
14.230/2021, tratava da prescrição de atos de improbidade administrativa com base no sujeito ativo, por exemplo: para cargos em comissão ou
função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação era de cinco anos após a saída do cargo.
Vejamos a antiga redação:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
- até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
- até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do
art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
No entanto, a Lei nº 14.230/2021 modificou consideravelmente a LIA (Lei nº 8429/92) e dentre as várias alterações, trouxe novos prazos
prescricionais, estabelecendo o novel artigo 23:
Art.
23.
A
ação
para
a
aplicação
das
sanções
previstas
nesta
Lei
prescreve
em
8(oito)anos,contadosapartirdaocorrênciadofatoou,nocasodeinfraçõespermanentes,dodiaemquecessouapermanência. (Redação dada
pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) III - (revogado). (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
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sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que
reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de
improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendemse aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo
previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Consabido que a prescrição é um direito legítimo do cidadão, a qual se torna instrumento de defesa em face do direito sancionador.
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
considerável tempo, como exemplo cito o julgado abaixo:
[2] Sustentamos, desde longa data, que o Direito Administrativo Sancionador rege as ações de improbidade. Veja-se artigo publicado na Revista
de Administración Pública (RAP) da Espanha 149, em 1999, nosso trabalho pioneiro nesta matéria, quando introduzimos no Brasil um novo
conceito de sanção administrativa, que permitiu o alargamento do regime do direito administrativo sancionador para o campo das ações de
improbidade administrativa. Na primeira edição de nossa obra Direito Administrativo Sancionador, ed. RT, SP, em 2000, reafirmamos o conceito
de sanção administrativa que permitiu sua aplicação pelo Poder Judiciário, alcançando as ações de improbidade administrativa, conceito este que
teve repercussão na formação do convencimento dos Tribunais Superiores sobre essa matéria. Com efeito, concepção alcançou o entendimento
d
o
s
T
r
i
b
u
n
a
i
s
S
u
p
e
r
i
o
r
e
s
.
AjurisprudênciadoSTJ,emmatériadeimprobidadeadministrativa,temsidosensívelaosprincípiosdoDireitoAdministrativoSancionador,como
s e v ê i n ú m e r o s j u l g a d o s d o S T J , d e s t a c a n d o seestejulgamentoparadigmático:"Odireitoadministrativosancionadorestáadstritoaosprincípiosdalegalidadeedatipicidade,comoconsectá
riosdasgarantiasconstitucionais",noqualcitanossadoutrina:Osório,FábioMedina.Teoriadaimprobidadeadministrativa:mágestãopública:c
orrupção:ineficiência(p. 300). (RESP
87.360-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17 de junho de 2008.
Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
Deste modo, verificando que os fatos investigados ocorreram entre os anos de 2009 e 2012, já decorridos no mínimo 09 (nove) anos de sua
prática, aplica- se o fenômeno da prescrição, portanto, nãohájustacausaparacontinuidadedoprocedimentoinvestigatório(InquéritoCivil).
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.
Cientifique-se ao noticiante, qual seja, o Sr. JOSÉ AILTON DA CRUZ.
Ademais, há necessária remessa do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico, sendo assim, encaminhe-se.
Após o retorno, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Itainópolis, 07 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora deJustiçaTitularda PJ deJaicós,respondendocumulativamentepela PJ deItainópolis(PortariaPGJ/PInº 88/2022)

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23244
Notícia de fato nº 16/2022
SIMP: 000124-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 16/2022, instaurada para apurar possível irregularidade na alteração de alíquota e base de cálculo de valores
previdenciários recolhidos por servidores do município de Joaquim Pires/PI.
O presente procedimento originou-se mediante denúncia registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, sob o nº 221/2022, a
qual relata a situação acima descrita.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se ofício ao município de Joaquim Pires solicitando manifestação
quanto os fatos narrados na denúncia (ID nº 53186066).
Em resposta, mediante os documentos de ID nº 53422822 o município esclareceu as alterações se deram com base na reforma
previdenciária que culminou no aumento da alíquota do desconto a incidir na remuneração dos servidores municipais.
É o breve relatório.
A presente demanda versa sobre aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre os servidores públicos, considerando
o caráter contributivo do regime previdenciário.
Sabe-se que as alíquotas progressivas, estabelecidas pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103, de 2019), incidem sobre cada
faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda.
A majoração decorrente da referida emenda proibiu os Estados, Distrito Federal e Municípios de adotar alíquota de contribuições previdenciárias
inferior à dos servidores da União, fixada em 14%.
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Inclusive, o assunto possui tese fixada no Supremo Tribunal Federal - ARE 875.958, de voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que esclareceu
que "é de extrema relevância saber se o aumento da alíquota de 11%, que vinha sendo praticada ao redor do país e deverá ser majorada por
força da EC 103/2019, é compatível com a Constituição".
O município, ainda em 2020, estabeleceu tais regras por meio da Lei nº 415/2022, que encontra-se em consonância com a Emenda
Constitucional nº 103/2019.
Ademais, não constatadas irregularidades, a demanda alegada pelo noticiante (possível redução de verba salarial em decorrência de descontos
indevidos) é demanda de interesse individual disponível.
O artigo 127, caput, da Constituição Federal descreve que:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(grifos nossos)
Como sabido, segundo a interpretação mais adequada dos arts. 127, 129, incisos II e IX da CF/88, a legitimidade do Ministério Público para
promover ação civil pública na defesa dos interesses individuais homogêneos só se configura quando tais interesses alcançam, pelo conjunto,
significação social relevante.
Portanto, na defesa de direitos individuais, ainda que homogêneos, tem o Ministério Público legitimidade ativa, quando se tratar de direitos de tal
relevância que integrem o patrimônio social. Assim, esses direitos serão, na verdade, também indisponíveis, o que não é o presente caso.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante, por meio da Ouvidoria do
MPPI.
À assessoria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente ao seu destinatário, cientificando do prazo recursar
estabelecido no § 3º da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

2.4. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23245
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 02
Portaria Nº22/2022
Procedimento Administrativo- SIMP 000006-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça Substituta da 25ª Promotoria de Justiça, com amparo
nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas
atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
6) que, por dever de ofício, o Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos fins
pretendidos.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000006-111/2022, com o objetivo de averiguar as contas referentes da Fundação
Cidadania Brasil - FUNCIBRA, exercícios financeiros e 2011 a 2020, bem como supostas irregularidades na tomada de contas prestadas pela
entidade perante o Tribunal de Contas do Estado - TCE, mencionadas no SEI 19.21.0378.0000241/2022-37 e SEI nº 19.21.0378.0000191/202229 .
Nesses termos, desde logo, determino que:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita virtual da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) seja expedido ofício ao representante da entidade para juntada das contas dos exercícios financeiros de 2011 a 2020, bem como esclareça
sobre os fatos trazidos no SEI nº 19.21.0378.0000241/2022-37 e SEI nº 19.21.0378.0000191/2022-29.
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2011 a 2020.
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

2.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II -PI23247
PORTARIA Nº 17/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e art. 201, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e
art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDOque a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDOque a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019), a ser observado
nos procedimentos judiciais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018, que regulamenta a Lei n° 13.431/217, deve-se instituir,
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preferencialmente, no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de
proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar,
acompanhar e avaliar as ações
da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDOque, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o Município de Pedro II não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativo, a ser registrado sob o número 10/2022, para acompanhar a implantação da escuta
especializada no Município de Pedro II.
Como providências iniciais, determino:
Envio de cópia da presente portaria ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente, à Secretaria de
Assistência Social e à de Saúde do Município de Pedro II;
Envio de cópia da presente portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Designe a secretaria data para audiência extrajudicial, que deve contar com a participação dos órgãos municipais acima mencionados;
A reunião terá por objetivo realizar explanação acerca da política pública da escuta especializada, colher informações dos órgãos presentes e
alinhar estratégias para a sua efetiva implantação municipal.
Pedro II, 02 de maio de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

2.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23248
Procedimento Administrativo nº 031.2020 SIMP nº 000215.088.2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo cujo mote é acompanhar o cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF,
no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Cruz do Piauí.
Expediu-se recomendação ao Prefeito Municipal de Santa Cruz do Piauí, Sr. Francisco Barroso Carvalho Neto. O gestor municipal informou em
ID: nº 53174838 acatou à recomendação ministerial e informou que o gasto com pessoal no exercício de 2020 resultou no percentual de 53,08%,
porcentagem dentro dos parâmetros legais.
É o relatório. Decido.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado com o objetivo de acompanhar o cumprimento das regras previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Cruz do Piauí.
Conforme se verifica dos autos, expediu-se recomendação ao gestor do Município de Santa Cruz do Piauí, objetivando recomendar a este que
adote todas as providências cabíveis visando reduzir o gasto com pessoal do Município.
O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Piauí acatou à recomendação e informou que o gasto com pessoal no exercício de 2020 resultou no
percentual de 53,08%, porcentagem dentro dos parâmetros legais.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva desteParquet.
Sendo assim, a manutenção do presente procedimento padece de justa causa, vez que não é coerente supor que o Município deixará de cumprir
a recomendação expedida. Inobstante, mesmo que haja o referido descumprimento, esta Promotoria voltará a atuar por meio de procedimento
específico.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique esta decisão no Diário do MP-PI;
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento,
comunique-seao E. CSMP/PI para controle finalístico;
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 25 de abril de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº 068.2021 SIMP nº 000099.088.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o funcionamento da zona azul de Picos-PI.
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu art. 24, X: "Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias". Sendo assim, cabe ao
município devidamente integrado ao Sistema Nacional de Trânsito avaliar e, se entender necessário, implantar a "zona azul" ou "área azul" de
estacionamento, como é conhecida.
Acerca da zona azul, o CONTRAN, considerando que as questões de estacionamento de veículo são de interesse estratégico para o trânsito e
para a ordenação dos espaços públicos e a necessidade de definir e regulamentar os diversos tipos de áreas de estacionamentos específicos de
veículos e área de segurança de edificação pública, editou a Resolução nº 302/2008, a qual define e regulamenta as áreas de segurança e de
estacionamentos específicos de veículos.
No caso específico, o Município de Picos-PI realizou a implantação da zona azul em meados de 2016, como forma de melhorar a organização do
trânsito municipal. Atualmente, verifica-se que a zona azul está inoperante, o que ocasiona considerável prejuízo à população e desorganização
do tráfego de veículos.
Solicitou-se ao Município de Picos-PI que informasse o atual estado de funcionamento da zona azul (estacionamento rotativo) de Picos-PI,
apresentando as razões que, se for o caso, levaram a sua suspensão e apresentasse cópia integral da Lei Municipal de criação da zona azul de
Picos-PI.
As informações solicitadas foram apresentadas pelo ente, conforme peças de ID's: 34188275, 34188276 e 34205927, o qual informou que após o
início das atividades do corrente ano, verificou a existência de diversas reclamações por partes dos usuários no tocante a "Zona Azul", pois não
havia um real controle de tempo e utilização sobre os locais previamente já demarcados. Além disso foi observado a existência de diversas falhas
substanciais sobre a arrecadação e fiscalização da referida Zona Azul, tendo em vista que seu pagamento era realizado em espécie em alguns
pontos de arrecadação, para posteriormente ser depositados junto ao Fundo Municipal de Trânsito, sem transparência adequada da arrecadação.
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Sendo assim, informaram que estão buscando nova modalidade eletrônica de fiscalização da Zona Azul, que seja mais transparente, sustentável
e acessível a todos os usuários e acreditam que nos próximos dias será contratualizado e retornado as atividades de fiscalização.
Em reunião anterior, o Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Picos-PI comprometeu-se a apresentar a este órgão
o projeto de reativação da zona azul de Picos-PI.
O projeto básico de estacionamento rotativo de Picos foi juntado aos autos conforme a peça de ID: 34460954.
Na data de 12 de janeiro de 2022, o Chefe do Executivo de Picos-PI expediu o Decreto nº 006/2022, o qual dispõe sobre a reativação do sistema
de estacionamento rotativo de veículos automotores de passageiros e de cargas (Zona Azul) nas vias e logradouros públicos, na cidade de PicosPI e dá outras providências.
Oficiou-se à Procuradoria-Geral do Município de Picos-PI solicitando que informasse, comprovando documentalmente, se o estacionamento
rotativo (Zona Azul) da cidade Picos-PI está em funcionamento. Em resposta, o ente municipal informou que o Projeto Zona Azul do Município de
Picos-PI foi devidamente implantado, bem como colacionou registro fotográfico e demais documentos comprobatórios (Juntada de ID: nº
53272583).
Em continuidade, requisitou-se à Procuradoria-Geral do Município de Picos- PI que informasse e comprovasse documentalmente, no prazo de 10
(dez) dias, se o estacionamento rotativo (Zona Azul) da cidade Picos-PI está em funcionamento.
A PGM apresentou resposta de ID: 53272583, colacionando aos autos registros fotográficos e cópia do contrato que culminou na contratação da
empresa SYSLAE SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA, responsável
pelo gerenciamento da zona azul de Picos-PI.
É o relatório. Decido.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado para acompanhar o funcionamento da zona azul de Picos-PI.
Conforme se depreende dos autos, após a atuação do Ministério Público, houve a reativação da zona azul de Picos-PI, situação constatada
documentalmente pelo ente público municipal, bem como por esta representante ao transitar pelas vias municipais.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva desteParquet.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique esta decisão no Diário do MP-PI;
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico;
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 02 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
SIMP nº 000029.088.2022
PORTARIA N° 014/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de
Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância
pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
que o público-alvo do PROAJA são jovens, adultos e idosos, não alfabetizados (art. 1º, § 2º, da Lei). O aludido programa visa a alfabetização de
jovens e adultos, prevendo bolsa de estudos, no valor total de R$ 400,00 (Portaria SEDUC-PI/GSE nº 682/2021, art. 13, § 1º).
a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das aulas e frequência dos
alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita Lei);
queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto noMunicípio de Wall Ferraz-PI
que não consta nos autos, neste momento, indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa;
que o intuito principal da demanda encaminhada pelo CACOP é promover a fiscalização da execução do PROAJA. Contudo, a temática se
relaciona a matéria de educação, portanto, inserida fora das atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI;
que apesar do narrado acima, este Órgão Ministerial entende cabível a instauração de procedimento administrativo para a colheita da
documentação sugerida pelo Centro de Apoio, objetivando dar celeridade ao trabalho ministerial, pois eventual suscitação de conflito de
atribuições neste momento poderia tornar a atuação do Parquet ineficiente;
que, conforme narrado, a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual serão requisitados documentos relativos à
execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), com a consequente remessa de cópia dos autos ao CACOP ao término
da instrução.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos (PROAJA) no que diz respeito a supostos servidores públicos do Município de Wall Ferraz-PI inscritos no programa, pelo que,
determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC para conhecimento;
Requisite-se a Prefeitura Municipal de Wall Ferraz-PI, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, documentos
relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS e FRANÇUÁ FERREIRA MENDES que
indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior), com o fito de averiguar
a adequação do perfil dos matriculados.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 12 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 010.2022. SIMP nº 001195.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTOPREPARATÓRIOvisando apurar elementos para identificação do objeto de eventual inquérito civil notadamente
para verificar a regularidade dos processos licitatórios realizados pelo Município de Santana do Piauí que resultaram na contratação da empresa
INNOVA Planejamento, Assessoria e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial (CNPJ n° 24.551.486/0001-14) do ano de 2017 a 2021 e
colher maiores elementos de informação que denotem a prestação de serviço por parte da empresa, vez que somente a documentação
encartada pela municipalidade não se mostra o suficiente.
O procedimento foi instaurado a partir do Ofício nº 10/2021 advindo do Coordenador do CACOP do Ministério Público do Piauí, o qual encaminha
representação subscrita pelo Sr. Rafael Ibiapino. No que diz respeito à empresa INNOVA aduz:
"(...)contratos superfaturados, que ano após ano tem sido renovados, quase que automaticamente, em muitas vezes nem a número do contrato
muda e a modalidade de processo de licitação é sempre mesma, dispensa ou inexigibilidade, e objeto do contrato quando não são os mesmos, o
que muda é pouco, como o caso do escritório jurídico Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria CNPJ08.681.051/0001-38 que se
refere a assistência jurídica a ser prestados junto ao TCE, TCU entre outros órgãos federais, um outro se refere a assessoria a licitações e
contratos e projetos junto a órgãos estaduais e federais que é o caso da INNOVA Planejamento, Assessoria e Consultoria Em Gestão Pública e
Empresarial CNPJ 24.551.486/0001-14(...)
Dentre os indícios de irregularidades estão fraude à licitação, superfaturamento, desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Tais
indícios levam crer que são orquestrados pelo advogado Marcos André Lima Ramos OAB/PI nº 3.839 e a prefeita, a Sra. Maria Jose de Sousa
Moura CPF 411.587.843-68 e seus articuladores que prestam serviços de assessoria nos processos de licitação através da empresa Innova,
Planejamento, Assessoria e Consultoria com CNPJnº 24.551.486/0001-14 que tem a frente dos negócios a Sra. Zenaide leal de Sousa CPF
970.779.503-44, esta, apesar dela não aparecer no quadro constitutivo da empresa, é quem chefia, como diz o jargão "dar as cartas",
concatenados com a presidência da comissão de licitação (...)".
Após proferido o despacho inicial para autuação de Notícia de Fato, realizou- se pesquisa na Receita Federal da empresa INNOVA
Planejamento, Assessoria e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial, CNPJ n° 24.551.486/0001-14, extraindo-se cópia do seu ato
constitutivo (ID: 33068445), evidenciando-se como integrantes do quadro de sócios (ID: 33068445):
RONALD DE MATOS SOUSA
ZENAIDE LEAL DE SOUSA
EDILSON DE MOURA LEAL
Realizou-se pesquisa no sistema SAGRES para verificação de valores pagos à empresa INNOVA Planejamento, Assessoria e Consultoria em
Gestão Pública e Empresarial, CNPJ n° 24.551.486/0001-14, no período de 2017 a 2021 (ID: 33068617), demonstrando-se a realização de
pagamentos durante todo o período em referência.
Solicitou-se ao Município de Santana do Piauí-PI, via PGM, que apresentasse cópia dos contratos celebrados com a empresa investigada, sendo
a documentação juntada conforme ID's: 33131725 e 33572916.
Conforme documentação, a empresa em lume foi contratada para os seguintes serviços:
Pregão Presencial nº 010/2017 e Processo Administrativo nº 013/2017: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO
NOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E NOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E
ESTADUAL INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 011/2017 e Processo Administrativo nº 014/2017: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA".
Pregão Presencial nº 005/2018 e Processo Administrativo nº 008/2018: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 001/2019 e Processo Administrativo nº 004/2019: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 001/2019 e Processo Administrativo nº 004/2019: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 004/2020 e Processo Administrativo nº 090/2019: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 039/2020 e Processo Administrativo nº 015/2020: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E
ASSESORIA AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, A HABILITAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO NO SELO ECOLÓGICO, COM A RESPECTIVA RECOMPENSA FINANCEIRA, CRIADA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.813/2008 E
ALTERADA PELA LEI Nº 6.581/2014, EM FAVOR DOS MUNICÍPIO QUE SE DESTACARAM NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS".
Pregão Presencial nº 001/2021 e Processo Administrativo nº 001/2021: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ".
Pregão Presencial nº 032/2021 e Processo Administrativo nº 038/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E
ASSESORIA AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, A HABILITAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO NO SELO ECOLÓGICO, COM A RESPECTIVA RECOMPENSA FINANCEIRA, CRIADA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.813/2008 E
ALTERADA PELA LEI Nº 6.581/2014, EM FAVOR DOS MUNICÍPIO QUE SE DESTACARAM NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS".
Realizou-se pesquisa no Mural de Licitações do TCE-PI buscando verificar se os editais dos procedimentos licitatórios acima foram publicados,
tendo a secretaria cumprido a determinação, conforme documentos de ID: 33659465, concluindo-se que os editais dos procedimentos licitatórios
contidos no despacho supra foram publicados.
Solicitou-se ao Município de Santana do Piauí que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse: 1) se existe Procuradoria instituída no ente; 2) o nome
de todos os servidores que atuaram como Procuradores/Assessores Jurídicos do Município de 2017 a 2021; 3) especifique e comprove quais
eram os serviços prestados pela empresa INNOVA Planejamento, Assessoria e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial (CNPJ n°
24.551.486/0001-14) em cada uma das contratações anteriormente especificadas.
A resposta à solicitação acima foi juntada aos autos por meio da documentação de ID: 33830755, momento em que o ente informou que apesar
da Procuradoria- Geral de Justiça existir como órgão na estrutura do ente, ainda não foi implementada por inexistirem procuradores, assessores
jurídicos e/ou servidores contratados, existindo somente o cargo de Procurador-Geral que é ocupado pelo Dr. Carlos Levi Carvalho Sousa.
Ademais, a municipalidade juntou aos autos a documentação referente à prestação de serviços pela empresa INNOVA Planejamento, Assessoria
e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial (CNPJ n° 24.551.486/0001-14) em cada uma das contratações anteriormente especificadas,
acessível por meio do link: https://onedrive.live.com/?cid=4678f1adf9f78259&id=4678F1ADF9F78259%21145&authke y=!AN-9dwKMy9nr0qk
Determinou-se a realização de pesquisa no Portal do Conveniado do TCE-PI buscando extrair e juntar aos autos as folhas de pagamento de
servidores do Município de Santana do Piauí referentes aos anos de 2017 a 2021.No entanto, o servidor da secretaria informou que o sistema
SAGRES está com problemas há mais de 05 (cinco) dias, o que prejudica o cumprimento da determinação.
Solicitou-se auxílio ao CACOP/MPPI para que respondesse ao seguinte
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questionamento:
Os procedimentos licitatórios citados logo acima no relatório desta NF indicam direcionamento licitatório na contratação da empresa INNOVA
Planejamento, Assessoria e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial, CNPJ n° 24.551.486/0001-14?
No entanto, foi chamado o feito à ordem para tornar sem efeito a solicitação de auxílio formulada ao CACOP.
Em 31 de março de 2022 esta representante ministerial, acompanhada das Assessoras de Promotoria e da estagiária da 1ª Promotoria de Justiça
de Picos realizaram visita de inspeção até o Município de Santana do Piauí, objetivando acompanhar as licitações que seriam realizadas no setor
de licitações naquela data. Naquela oportunidade foram solicitados procedimentos licitatórios realizados anteriormente pelo ente municipal a fim
de que fossem manuseados in loco. O relatório de inspeção encontra-se acostados aos autos conforme ID: 53341461.
Em 08 de abril de 2022 realizou-se reunião extrajudicial no gabinete da 1ªPJ de Picos com a Senhora Prefeita do Município de Santana do Piauí,
Maria José de Sousa Moura, com o Dr. Maycon João de Abreu Luz, assessor jurídico municipal e com a Sra. Zenaide Leal de Sousa,
representante da empresa INNOVA. A Ata de reunião está juntada aos autos conforme ID: 53343510.
O Município de Santana do Piauí apresentou os procedimentos licitatórios relativos as contratações da empresa INNOVA dos anos de 2017 a
2021,
acessível
por
meio
do
link:
mppimpbr.sharepoint.com/:f:/s/1PJ-Picos/EjBkwuX5YZFsAGEE7m8p7QBjwWYKe6uojhHwPOLrmHMhw?e=AVJESM
É o relatório necessário.
Analisando-se cuidadosamente os autos, verifica-se que os fatos já estão sendo investigados por meio do Inquérito Civil nº 044/2021 - SIMP nº
001197.361.2021, o qual possui linha de investigação mais abrangente.
Do que se denota dos autos, a notícia inaugural deste Procedimento Preparatório é a mesma do IC nº 044/2021 - SIMP n. 001197.361.2021.
Neste sentido é narrado, sinteticamente:
Desnecessidade de contratação da empresa INNOVA especializada em serviços administrativos, em virtude do município não ter demanda de
serviço que necessite de apoio técnico, pois existem os servidores da Prefeitura Municipal.
Necessidade de verificação da regularidade do processo de licitação da empresa INNOVA, bem como da empresa NERAR ENGENHARIA que
também presta serviços de consultoria.
Destaca-se que os sócios da INNOVA também fazer parte da NERAR Engenharia, inclusive ambas vencedoras de 02 licitações
(Pregão Presencial nº 001/2021 e 002/2021) realizadas no mesmo dia. O verdadeiro motivo para a contratação das empresas seria para a
devolução de parte dos valores pagos, a título de serviços, para a Prefeita Municipal, a Sra. Maria José.
Sendo assim, conforme a portaria de ADITAMENTO proferida nos autos do IC n. 044.2021 - SIMP n. 001197.361.2021, é pertinente que a
investigação atinente às empresas NERAR Engenharia e INNOVA seja realizada de maneira conjunta pelo Órgão Ministerial.
Por todo o exposto, diante da existência de Inquérito Civil que investiga os mesmos fatos, promove-se o ARQUIVAMENTOdo presente
procedimento preparatório inquérito civil.
Assim, DETERMINA-SE:
Extrai-se cópia destes autos e junte-se aos autos do IC n. 044.2021 - SIMP n. 001197.361.2021.
Nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/07 do CNMP, cientifiquem-se aos interessados (Prefeita Municipal de Santana do Piauí e empresa
INNOVA) acerca desta decisão.
Publique esta decisão no Diário do MP-PI.
Após a juntada do comprovante de cientificação dos interessados, encaminhe os autos para o EgrégioConselhoSuperiordoMinistério Público,
nos moldes do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal nº 7.347/85, para exameedeliberação dapromoçãodearquivamento.
Após o retorno dos autos do Eg. CSMP, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos-PI, 29 de abril de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
ADITAMENTO DA PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL N° 044/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça signatária, com base no artigo 4.º, parágrafo único, da
Resolução n.º 23/07 do CNMP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem ADITAR A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO do presente
INQUÉRITO CIVIL para que passe a constar:
OBJETO: "Investigar a regularidade da contratação das empresas INNOVA (CNPJ nº 24.55.486/0001-14) e NERAR Engenharia (CNPJ nº
24.322.085/0001-73), a fim de verificar a veracidade dos fatos abaixo:
Desnecessidade de contratação da empresa INNOVA especializada em serviços administrativos, em virtude do município não ter demanda de
serviço que necessite de apoio técnico, pois existem os servidores da Prefeitura Municipal.
Necessidade de verificação da regularidade do processo de licitação da empresa INNOVA, bem como da empresa NERAR ENGENHARIA que
também presta serviços de consultoria.
Destaca-se que os sócios da INNOVA também fazer parte da NERAR Engenharia, inclusive ambas vencedoras de 02 licitações (Pregão
Presencial nº 001/2021 e 002/2021) realizadas no mesmo dia. O verdadeiro motivo para a contratação das empresas seria para a devolução de
parte dos valores pagos, a título de serviços, para a Prefeita Municipal, a Sra. Maria José".
INVESTIGADOS: MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, INNOVA (CNPJ nº 24.55.486/0001-14) e NERAR Engenharia (CNPJ nº
24.322.085/0001-73);
RESOLVE, assim, determinar o cumprimento das diligências abaixo indispensáveis à instrução do feito, determinando, desde logo, a adoção das
seguintes providências:
Remessa, por meio eletrônico, de cópia deste Aditamento à Portaria ao Eg. CSMP;
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;
Cientifiquem-se aos investigados acima mencionados do presente aditamento;
Picos/PI, 28 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

2.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI23249
Referência: Notícia de Fato nº 31/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2022
O Dr. JESSÉ MINEIRO DE ABREU, Promotor de Justiça, Titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, no uso de suas atribuições legais
e, bem como com supedâneo no Art. 27, § único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, no Art. 6°, Inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, e Lei
Complementar Estadual 12/93, e ainda:
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
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escrito.
CONSIDERANDO que ao realizar fiscalização junto à Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Regional de Educação Física da 15ª região
constatou in loco que que as pessoas de PEDRO FERREIRA DA SILVA e MARIA DA PAIXÃO DA SILVA MEIRELES estavam ministrando
aulas de educação física em escola da rede pública municipal sem possuir qualificação/habilitação para tanto;
CONSIDERANDO que os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.696/2018 determinam que: "Art. 1º - O exercício das atividades de Educação Física e a
designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física. Art. 2º - Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais: I - os possuidores
de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido";
CONSIDERANDO que a Lei de Contravenções Penais (Lei 3.688/41) em seu art. 47 determina: "Exercer profissão ou atividade econômica ou
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena: prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses ou multa".
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 31/2022 cujo objeto versa sobre a apuração de descumprimento
da Lei 9.394/96 (LDB), Lei 9.696/98, Lei Estadual 7.998/98 - Exercício Ilegal da Profissão de Educação Física na Rede de Ensino do Município de
Matias Olímpio/PI.
RESOLVE:
RECOMENDAR à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO que não permita o exercício ilegal da profissão de
EDUCADOR FÍSICO na rede municipal de educação, sob pena de responsabilidade cível e criminal, regularizando a situação dos profissionais de
educação física atuantes nas escolas do município junto ao Conselho de Classe, qual seja, Conselho Regional de Educação Física 15ª Região,
devendo comprovar no prazo de 10 (dez) dias, a concordância com a recomendação;
Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a
contar do seu recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação, devendo informar e
encaminhar à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio/PI, EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail pj.matiasolimpio@mppi.mp.br, a comprovação das
providências tomadas e os documentos aptos a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ e aos
respectivos destinatários.
Matias Olímpio, 02 de maio de 2022.
JESSÉ MINEIRO DE ABREU
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 31/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de informações trazidas a esta Promotoria de Justiça, através de transferência eletrônica do Procedimento de Gestão Administrativa
(SEI nº 19.21.0378.0011995/2022-63), para apurar descumprimento da Lei nº 9.394/96 (LDB), Lei nº 9.696/98, Lei Estadual nº 7.098/98 Exercício Ilegal Da Profissão de Educação Física na Rede de Ensino do Município de Matias Olímpio/PI.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
Recomende-se à Secretaria de Educação do Município de Matias Olímpio que não permita o exercício ilegal da profissão de EDUCADOR FÍSICO
na rede municipal de educação, sob pena de responsabilidade cível e criminal, regularizando a situação dos profissionais de educação física
atuantes nas escolas do município junto ao Conselho de Classe, qual seja, Conselho Regional de Educação Física 15ª Região, devendo
comprovar no prazo de 20 (vinte) dias, a concordância com a recomendação.
Expedientes necessários.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Matias Olímpio/PI, 02 de maio de 2022.
JESSÉ MINEIRO DE ABREU
Promotor de Justiça

2.8. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23250
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022
PORTARIA Nº 032/2022 (SIMP: 000097-034/2021)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" e "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis, segundo o que delimita o art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da tramitação do procedimento que tem por objeto, apurar denúncia de supostos atrasos nos
repasses de Benefícios Eventuais a cargo do Município de Teresina, assim como suposta exposição dos beneficiários em redes sociais para fins
eleitorais;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 040/2021 (SIMP: 000097-034/2021) no Procedimento Administrativo nº 012/2022, dando-se a numeração
sequencial da espécie, visando à apuração dos fatos noticiados na portaria originária e acima reiterados.
Determino a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 02 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI23251
NOTÍCIA DE FATO Nº 51/2021 - SIMP 000243-240/2021.
OBJETO:ApurarpossívelausênciadepagamentodeprecatóriosporpartedomunicípiodeSãoMiguel do Tapuio-PI.
VistosEmCorreição.
DECISÃODEARQUIVAMENTO
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Trata-se do ofício nº 169/2021-SJJ/MPPI, oriundo da Subprocuradoria de Justiça Jurídica do MPPI, por meio do qual encaminhou cópia de
Procedimento Administrativo de Acompanhamento do Regime Especial de Pagamento de Precatórios do Município de São Miguel do Tapuio-PI 0711185- 55.2019.8.18.0000 -, para análise de cabimento das providências do inc. II, do art. 104, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Segundo os autos do referido procedimento, anexado no ID nº 33203724, a Coordenadoria de Precatórios do TJPI consultou a movimentação da
conta especial nº 4900106224815, agência 3791-5 do Banco do Brasil, específica para pagamento de precatórios do município de São Miguel do
Tapuio e constatou que, "em 18 de fevereiro de 2021, foi realizado depósito no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); em 22 de março
de 2021, foi realizado depósito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); em 13 de abril de 2021, foram realizados dois depósitos, um no
valor de R$ 84.067,92 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), e o outro no valor de R$ 33.305,56 (trinta e três mil,
trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos); e no dia 17 de maio de 2021 foi depositado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
CERTIFICO, ainda, que o saldo atual da referida conta é de R$ 231.102,56 (duzentos e trinta e um mil, cento e dois reais e cinquenta e seis
centavos)."
Em Despacho Inicial (ID nº 33357235), o Ofício n° 169/2021-SJJ foi recebido como Notícia de Fato NF SIMP 000243-240/2021. O despacho
determinou a expedição de ofício ao Prefeito do município de São Miguel do Tapuio-PI para que informe se houve inclusão de verba no
orçamento anual dos últimos 05 (cinco) anos para o pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários, no prazo de 15 (quinze) dias.
informou que:
Em manifestação da Prefeitura Municipal (ID nº 33526220), esta
houve sim inclusão de verba no orçamento anual dos últimos 05 (cinco) anos para pagamento de precatórios judiciais;
ao assumir a Administração deste Município no dia 01/01/2021, assumiu um débito de R$ 432.987,60 (quatrocentos e trinta e dois mil,
novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) de precatórios vencidos e não pagos pela administração anterior;
o pagamento deste débito vem sendo feito de acordo com as previsões orçamentárias e da seguinte forma: 1 - Até a presente data já teria pago o
valor de R$ 336.465,21 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); 2 - No dia 11/08/2021 seria
depositado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 3 - O restante do valor devido, ou seja, R$ 66.522,00 (sessenta e seis mil e quinhentos e
vinte e dois reais) e juros seria depositado nos próximos 60 (sessenta) dias para quitação total do débito.
Sendo este o teor dos presentes fólios e a síntese do necessário, passo à análise da situação posta.
Compulsando os autos do Procedimento Administrativo nº 0711185- 55.2019.8.18.0000, no sítio do PJe, verifica-se que, em 02/09/2021, o
referido procedimento foi arquivado, extinguindo o Precatório em razão da quitação, senão vejamos:
https://tjpi.pje.jus.br/2g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemL oginHTML.seam?
ca=2db6a0ddfde92c0cdca63d4388a435508e6155423d5b66355ee00535624ca89c421c7a9 17eab8197538976edab4c83b42b41901bb736e9c5
Disto, resta claro que inexiste inadimplência a ponto do Ministério Público Estadual valer-se das sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal e/ou
da Lei de Improbidade Administrativa. A pendência que existia foi totalmente regularizada, cujas penalidades a serem aplicadas pelo referido
atraso devem ser administrativas, isto é, nos próprios autos 0711185-55.2019.8.18.0000, que foi devidamente arquivado.
Ademais, ao fomentar o pagamento das parcelas em atraso, logo após o novo gestor municipal assumir a Administração local, resta demonstrado
ausência de má-fé e dolo específico (intenção de praticar a conduta com o fim ilícito), elementos subjetivos indispensáveis para aferir
responsabilidade diante da Lei 8.429/92, como assim infere o artigo 104, II, dos ADCT. Disto, inexiste ato de improbidade administrativa.
Em tese, poderia se apurar, no presente caso, eventual ato de improbidade administrativa insculpida no artigo 11, I, da LIA, verbis:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omis- são dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparciali- dade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº
14.230, de 2021)
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Vejamos, então, as condutas tidas como ímprobas sob a ótica das alterações advindas da Lei 14.230/2021, que trouxe profundas alterações à Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sobretudo quanto à tipicidade (formal e material) dos artigos 9º, 10 e 11 da nova norma.
A maior parte das alterações introduz no diploma legal normas mais benéficas ao requerido/réu em procedimentos que apuram atos de
improbidade, a exemplo da abolição de alguns tipos, mitigações de sanções e redução de prazos prescricionais. A persecução por ato de
improbidade administrativa se insere no âmbito do Direito Sancionador e, por coerência sistêmica, a exemplo do que ocorre com os mecanismos
de persecução penal, deve nortear-se pelo postulado da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF.
Os princípios gerais devem orientar a aplicação do direito de forma horizontal, em suas diversas searas. Se a própria Constituição assegura a
retroatividade da lei mais benéfica no Direito Penal - ramo mais rigoroso do ordenamento jurídico -, não é razoável limitá-la e deixar de aplicá-la
quanto aos instrumentos de persecução por atos de improbidade, os quais se também encartam no Direito Sancionador.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já adotou o critério da retroatividade da norma mais benéfica em âmbito diverso do Direito Penal, vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUR- SO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINIS- TRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
[...] [...] 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 vigên- cia
da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi apli- cada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Mu- nicipal n. 13.530/03,
a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a
aplicação da Lei Munici- pal 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 adminis- trativo sancionador. Precedente. [...] VI - Recurso em Manda- do de
Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)
In casu, a investigação apura prática dos seguintes atos de improbidade, que passaremos a analisá-los sob a nova ótica da Lei de Improbidade
Administrativa.
Poderia se apurar, no presente caso, condutas antes tipificadas no art. 11, I, da LIA.
Com o advento da Lei 14.230/2021, não mais caracteriza ato de improbidade administrativa conduta tipificada no caput, do art. 11, da LIA, como
ocorria no presente caso. Isso porque somente caracterizará improbidade tipificada no art. 11 se, e tão somente, prevista em um dos incisos do
artigo 11.
O artigo 11 deixa de ser tipo aberto, de rol exemplificativo, passando-se a elencar rol taxativo de tipicidade, todo ele expresso em seus incisos,
conforme dispositivo legal mais acima colacionado. Ademais, o artigo 11, I, da LIA foi revogado pela Lei nº 14.230, de 2021.
Disto, por a presente conduta versar, em teses, sobre conduta
tipificada no art. 11, caput, e que não mais representa improbidade administrativa com o advento da nova Lei (atipicidade formal), há de se
arquivar a presente Notícia de Fato.
Conforme art. 104, II, do ADCT, a responsabilidade por improbidade administrativa recai sobre o chefe do Poder Executivo do ente inadimplente.
Vejamos:
Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem
tempestivamente liberados, no todo ou em parte:
- o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade
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administrativa;
Com efeito, vê-se que o objeto desta notícia de fato encontra-se resolvido, pois o município não mais se encontra em estado de inadimplência.
Ademais, não há elementos indicativos de atos de improbidade da conduta do chefe do ente municipal, uma vez que, da análise subjetiva de sua
conduta, não se vislumbram indícios de má-fé, desonestidade ou negligência com a coisa pública.
Ex positis, considerando ausência de má-fé ou dolo do ilícito do gestor, quanto ao possível ato de improbidade administrativa; considerando que a
conduta do gestor, em tese, não mais representa ato de improbidade administrativa, face o advento da Lei 14.230/2021, que modificou da LIA;
considerando o arquivamento do procedimento administrativo e a extinção do precatório pelo TJ/PI; considerando, pelas razões anteriores, que,
no presente, não há providências a serem realizadas pelo Ministério Público Estadual, nos limites do que estabelece o art. 104, II, dos ADCT,
DETERMINOOARQUIVAMENTODAPRESENTENOTÍCIA
DEFATO, com fulcro no artigo 4, inciso I, da resolução 174, do CNMP.
Por ter sido instaurada em face de dever de ofício, deixo de cientificar eventual interessado.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017,
comunicando-se ao E. CSMP.
São Miguel do Tapuio-PI, 29 de Abril de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PromotoradeJustiça

2.10. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23253
INQUÉRITO CIVIL Nº 000073-172/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil, instaurado a partir de denúncia recebida por esta Promotoria de Justiça aos 26 de junho de 2021, a fim de apurar
suposta poluição sonora, bem como o funcionamento sem a devida licença do estabelecimento "O Neguinho", localizado na Rua Santa
Terezinha, N° 4394 - Bairro Satélite, Teresina-PI.
Inicialmente, registro que esta Promotora de Justiça passou a exercer as funções de sua titular junto à 24ª Promotoria de Justiça a partir dos 2 de
Agosto de 2021.
Aos 01 de Julho de 2021, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 727/2021-24ªPJ(j)/MPPI à Secretaria Municipal do Meio Ambiente SEMAM, solicitando a realização de vistoria in loco no "Posto o Neguinho", com o fito de verificar a procedência da denúncia, não obtendo
resposta.
Aos 15 de Março de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 257/2022-24ªPJ(j)/MPPI reiterando o pedido de realização de vistoria in
loco no estabelecimento.
Em resposta à solicitação, aos 20 de abril de 2022 a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMAM, encaminhou o Ofício nº 563/2022,
relatando o que se segue:
"No dia 04 de abril de 2022, a equipe de fiscalização dirigiu-se ao endereço supracitado no cabeçalho deste laudo técnico, com o objetivo de
apurar suposto funcionamento irregular e prática de poluição sonora em virtude da execução de atividades de lavagem e higienização de veículos
automotores realizados pela empresa denominada de lava jato "O neguinho".
DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO LOCAL: Da poluição sonora: Após verificação do local e levantamento com a circunvizinhança, obteve-se as
informações que as denúncias originaram-se da utilização de equipamento de som dentro do espaço do posto de lavagem, que em ocasiões
específicas realizava o comércio de bebidas com apresentações musicais, contudo, segundo informações da vizinhança, essas ações eram
praticadas pelo antigo proprietário do local, e que atualmente o empreendimento operar dentro da regularidade, sem causar nenhum dano ou
incômodo aos vizinhos.
Obs: Não encontrado nenhum equipamento de som no local, exceto os de uso na atividade de lavagem.
Do funcionamento irregular: Com relação à regularidade do empreendimento, foi verificado que o mesmo encontra-se dispensado de todo e
qualquer ato público,conforme decreto municipal 20.058/2020, que o desobriga de ter a Licença Ambiental de Operação.
Foram realizados todos os procedimentos possíveis e necessários, a fim de apurar a denúncia de poluição sonora e irregularidade do
estabelecimento,contudo, não foi identificado nenhum ponto de emissão de ruído, informação que se confirmou no levantamento com a
circunvizinhança, e quanto a regularidade o mesmo é dispensado de ato público, concluindo dessa forma que no presente momento o
empreendimento não infringe ou realiza práticas ilegais ou em desacordo com a legislação vigente."
É o relatório.
Analisando os autos, verifica-se ausência de causas que ensejaram a instauração deste procedimento, inclusive com a comprovação de registro
fotográfico contido no laudo técnico SEMAM Nº 245/2022, e inexistindo outros elementos que possam e necessitem de prosseguimento, e que
conduzam este Órgão Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação
Civil Pública, torna-se imprescindível, à sua conclusão.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 25 de Abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

2.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23254
Notícia de Fato SIMP Nº. 000391-369/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000391-369/2022, com a finalidade de apurar eventual crime de desobediência,
bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0800737-69.2018.8.18.0031, com tramitação
na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão
quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0800737-69.2018.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de despacho, via Documento N°. 12737596, para extração de cópia, em razão da ausência de
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manifestação do ente municipal, no prazo legal, ensejando a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, com posterior
decisão de bloqueio dos valores, em vista de ausência de cumprimento pelo ente municipal.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 000391-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0800737-69.2018.8.18.0031, 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 Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do
seu Procurador-Geral, com cópia do Processo Nº. 0800737-69.2018.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à
configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de
determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Ocorre que, em atendimento aos termos do aludido Despacho Inicial de Autuação, foi expedido o Ofício Nº. 936/2022/391-369/2022-SUPJ/PHBPI, endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), para manifestação acerca do objeto dos autos, no qual houve o decurso do
prazo sem manifestação da parte.
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 Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080073769.2018.8.18.0031.
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 Superior Tribunal de Justiça - 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 Município de Parnaíba (PI), 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.
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.
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), 03 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIAN°. 02-05/2022
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.
000279-369/2021, no necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar irregularidade na doação de terras públicas, em detrimento da licitude
do processo licitatório, transgredindo normas da Constituição Federal, bem como, incorrendo em improbidade administrativa e lesão ao erário, 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;
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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 foi instaurado Procedimento Preparatório, registrado em SIMP sob o Nº. 000279-369/2021, no âmbito da 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de apurar irregularidade na doação de terras públicas, em detrimento da licitude do processo licitatório,
transgredindo normas da Constituição Federal, bem como, incorrendo em improbidade administrativa e lesão ao erário;
CONSIDERANDO que, em sede de diligência nos autos, foi determinada a conversão destes em Procedimento Preparatório, conforme Portaria
Nº. 05-07/2021, Documento Nº. 33297714;
CONSIDERANDOque, em sede de últimas diligências, restou oficiado o noticiante, a fim de que complementasse as informações quanto a
localização e os supostos donatários do imóvel;
CONSIDERANDO que, em sede de resposta, o noticiante informou sobre a localização de terreno e sobre situação de irregularidade diversas das
relatadas inicialmente, conforme Documento N°. 53166770, restando dúvida acerca de qual área é o objeto de eventual invasão de terra
pública;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, e comintuitodedar continuidade asinvestigações,
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 da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar irregularidade na
doação de terras públicas, em detrimento da licitude do processo licitatório, transgredindo normas da Constituição Federal, bem como, incorrendo
em improbidade administrativa e lesão ao erário, determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a 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 a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público 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;
2. 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;
3. Com cópias desta Portaria, do despacho inicial de autuação, do despacho DIPATRI, constante no Documento Nº. 34090927, produzido pela
Diretora de Patrimônio Imobiliário do Estado do Piauí e da manifestação da Procuradoria-Geral do Município de Parnaíba (PI), oficie-se o
noticiante, requisitando informações acerca de qual a real área do objeto de eventual doação irregular de terras públicas, informando a
localização exata dessa área, bem como, informar sobre os donatários do terreno e se tem conhecimento dos documentos de posse, juntando a
devida documentação comprobatória, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIAN°. 01-05/2022
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 do 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
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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.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de maio de 2022.
ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23255
SIMP n° 000233-081/2019
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do relatório encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 15ª Zona Eleitoral - Bom
Jesus/PI, noticiando vistoria no Local de Votação Grupo Escolar do Correntinho, em Bom Jesus/PI.
Ressalta-se que o relatório em comento é datado de 12 de julho de 2019, e foi registrado sob o protocolo SIMP nº 000233-081/2019. Contudo, o
Despacho inaugural em ID: 30186924, juntando no dia 01 de agosto de 2019, não corresponde ao objeto da presente Notícia de Fato.
Instado a realizar busca nos arquivos físicos desta Promotoria de Justiça, no dia 21 de fevereiro de 2022, a SU/BJ certificou a digitalização dos
autos do protocolo SIMP nº 000233-081/2019, juntando o arquivo via link pertinente em ID: 34709999.
Vieram-me os autos.
Éum sucintorelatório.Passoadecidir.
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.
Temos que as atividades ministeriais são dotadas de importante relevância pública, tendo sido incumbido ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88).
O princípio da eficiência, consagrado no art. 37 da CRFB/88, é critério basilar para prestação do serviço público de qualidade e fundamental para
o gerenciamento da máquina pública. Segundo Hely Lopes Meirelles (2014):
"O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhado apenas como legalidade, exigindo resultados positivos
paraoserviçopúblicoesatisfatórioatendimentodasnecessidadesdacomunidadee de seusmembros". (Meirelles, 2014, p.102).
No relatório encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 15ª Zona Eleitoral - Bom Jesus/PI, é reportado algumas declarações dos
moradores do povoado Barra do Correntinho em Bom Jesus/PI, referentes a prestação de serviços relacionados a educação e a saúde no
povoado em tela.
Dentre as declarações temos:
"QUE a situação melhorou depois de Bom Jesus assumir; QUE a escola voltou a funcionar; que atualmente há transporte escolar, coisa que não
tinia na época que a prefeitura de Currais era responsável pela Educação; QUE a Prefeitura de Bom Jesus realizou a pintura da escola do
município; QUE recebem visita de equipe médica de Bom Jesus todo mês; QUE há um agente de saúde residente no povoado; QUE espera que
a urna seja transferida para Bom Jesus, pois Currais abandonou o povoado e a vida melhorou após Bom Jesus prestar serviços no povoado".
"QUE Bom Jesus está prestando serviços na localidade; QUE Bom Jesus efetuou reforma e pintura na escola, QUE médico vem todo mês, QUE
o povoado pertence ao município de Bom Jesus" (fls. 02/04 dos autos digitalizados em ID: 34709999).
Deste modo, da análise das declarações dos moradores, temos informações acerca de melhorias na prestação dos serviços relacionados a
educação e saúde na região, não restando comprovado qualquer ilegalidade que mereça apuração ministerial.
Nos termos do art. 4º, III, da Resolução nº 174/17 do CNMP, a Notícia de Fato será arquivada quando for desprovida de elementos de prova ou
de informação mínimos para o início de uma apuração.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, por falta de justa causa para o seu prosseguimento
ou conversão em outro instrumento investigativo.
Publique-se em DOEMP.
Após, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
P.A-SIMPn°000246-081.2018
DEC I S ÃO
Arquivamento-P.A
Trata-se de P.A instaurado a partir de termo de declaração (Id. 28434650) prestado pelo Sr. João Batista da Silva, portador de necessidade
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especial, alegando que o transporte escolar fornecido pelo Estado na rede de ensino estadual de Bom Jesus-PI encontrava-se suspenso.
Instaurada a N.F ainda no ano de 2018, foi determinada as expedições de ofícios a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI para que
informasse sobre o fornecimento de transporte escolar para os alunos portadores de necessidades especiais, e à Secretaria de Estado da
Educação para que informasse também sobre o fornecimento de transporte escolar para aos alunos portadores de necessidades especiais da
rede estadual de ensino, bem como se existia Termo de Adesão de colaboração entre o Estado e o Município.
Em resposta a SEC. EDUC. de Bom Jesus-PI, através do Of. 26/18 - SME, informou que a Secretaria Municipal da Educação de Bom Jesus não
tem nenhuma parceria com a Secretaria Estadual ao que se refere a Transporte Escolar e que havia estudantes da rede estadual na rota do
município e o ônibus escolar tem vagas, e esses, podiam ser transportados.
Na sequência, ainda no ano de 2018, a SEDUC no Of. GSE 0660/2018 (sequencial SIMP3 Id. 28782858), informou que a Diretoria da Unidade
Administrativa — UNAD, desta SEDUC, comunica que no referido município já existe veículo adaptado ao transporte de Pessoas Com
Necessidades Especiais — PNE, podendo amparar a situação ocorrida.
Em termo de audiência extrajudicial do ano de 2018 entre a então Gerente da 14ª GRE (Gerência Regional de Educação), o Sr. João Batista da
Silva Soares e o membro ministerial, ficou acordado o prazo de 10 dias pra sanar e regularizar o fornecimento do transporte do aluno (sequencial
SIMP 3 Id. 28782861).
Em resposta a Gerente da 14° GRE informou: "Informamos que nesse município existe um veículo adaptado ao Transporte de alunos com
Necessidades Especiais, o qual se encontra na zona rural a serviço da Secretaria Municipal de Educação e atendendo 01 aluno da Rede
Estadual com necessidade Especial. Gostaria de informar que viabilizamos um
transporte não adaptado, por não termos nesse padrão, para o aluno João Batista para que o mesmo não seja prejudicado nas suas atividades
escolares." (resposta no sequencial SIMP3 ID - 30057776)
Foi instaurado ao P.A para acompanhamento da situação através da PORTARIA DE CONVERSÃO n° 02/2019 - sequencial SIMP de ID.
30213781.
Em despacho (sequencial SIMP Id. 32950171), datado de 13/05/2021, foram determinadas variadas diligências: solicitação à 14° GRE de Bom
Jesus-PI, a Secretaria deEducação de Bom Jesus-PI, à SEDUC/PI e a Secretaria de Educação municipal de BomJesusPI,àSEID/PI,DETRAN,PRF,PM,PGM/BJePGE/PI,bemcomoaoCODEC/MP-PI.
O 19° BP/PM de Bom Jesus-PI informou que não há nenhum registro ou autuação de veículo de transporte escolar com características de
adaptação para pessoas com deficiência da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus PI e nem da SEDUC/PI/14ºGRE. (sequencial SIMP
3 Id. 33117081)
A 14°GRE de Bom Jesus-PI informou no Of. 08/21 o seguinte:
Em novo despacho de agosto de 2021 foi determinado a requisição pessoal à Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI e a PGM/BJ, bem como,
via AR-MP, à SEDUC.
A PGM informou não existir convênio entre o município e estado para intercalação de transporte adaptado e que quanto ao aluno João Batista da
Silva Soares, pessoa portadora de necessidades especiais, o mesmo não é mais aluno da rede municipal escolar e quando
estepertenciaarededeensinodomunicípio, oenterealizouotransportedoreferido aluno.
No Of. 36/21-SEME/GAB a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI informou:
Vieram-meosautos.Éumsucintorelatório.Passoadecidir.
Salutar frisar que toda investigação/acompanhamento não pode permanecer nos quadros ministeriais infinitamente. O procedimento ministerial
tem início em decorrência dos indícios, reclamações e representações feitas ao órgão ministerial legitimador da persecução investigatória. No
caso em tela, o procedimento teve início a partir de Termo de Declaração prestado pelo Sr. João Batista, reclamando possível falta de
fornecimento de transporte escolar.
No decorrer do procedimento administrativo foram imprimidas diligências na tentativa de apurar e acompanhar os fatos narrados.
Em 2018 o membro ministerial realizou reunião extrajudicial com a então Gerente da 14°GRE de Educação de Bom Jesus-PI. Em resposta ao
prazo concedido, a Gerente da
regional de educação informou ter regularizado o transporte do aluno em questão, através de veículo não adaptado para PNE.
Em novas diligências, no ano de 2021, foram solicitados à 14° GRE de Bom Jesus-PI, à SEDUC/PI e a Secretaria de Educação municipal de Bom
Jesus-PI, à SEID/PI, DETRAN, PRF, PM, PGM/BJ e PGE/PI novas informações acerca dos fatos quanto ao transporte do aluno João Batista da
Silva.
Em informações prestadas pelo Gerente da 14°GRE de Bom Jesus-PI, prestou-se as seguintes informações, e que havia a prestação de serviço
de transporte escolar para PNE:
Novamente. A PGM de Bom Jesus-PI informou quanto ao aluno João Batista "o mesmo não é mais aluno da rede municipal escolar. Enquanto
era, o município realizou o transporte do referido aluno. Atualmente o mesmo pertence a rede estadual de ensino."
E a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI informou:
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição. Nestes autos o procedimento tramita desde o ano de 2018
semqualquercontemporaneidadedosfatosouentendimentosobreaveracidadedasalegaçõesfáticaqueensejaramainstauraçãodesteP.A.Veri
ficouqueocorreuofornecimento detransporteao aluno citado.
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 aqueles indícios inaugurais.
As informações prestadas nos autos, verifica-se que ocorreu o fornecimento de transporte ao aluno portador de necessidades especiais enquanto
frequentava as aulas em modalidade presencial no município, seja pela rede municipal ou estadual (pré-pandemia).
Válido ressaltar que durante o ano de 2020 e 2021 as aulas nas redes de ensino público e particular no estado passaram a ser ministradas pela
modalidade remota, o que necessariamente interrompeu o fornecimento do transporte escolar. As informações prestadas pelos gestores
escolares dão a entender que o aluno em questão não tem frequência escolarnasunidadesdeensinodesdeosanosde2020,mesmo
sendodeforma digital.
Ao entender ministerial mostra-se temerário a expedição de Recomendação ou ingresso com ACP acerca do caso pela falta de elementos
concretos para os atos.
Nesse sentido, crível externar as condições práticas para o arquivamento deste P.A, ressaltando, em caso de surgimento de novos elementos
probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se, ou em melhoranálise ser aberto
novo atendimento ao público para a instauração de nova demandacomcontemporaneidadedos fatos.
Doravante, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTOdo feito,
peloexaurimentodoseuobjetoparacontinuidadedoacompanhamentoadministrativa.
Notifique-seodeclaranteacercadestearquivamento,deixando-ocientedafaculdadedeinterporrecurso contra o atono prazo normativo.
Por se tratar de demanda que alcança esfera social, publique-se em DOEMP/PI.
Não havendo recurso, certifique-se e ARQUIVE-SE o feito em PJ, comunicando-se ao CSMP.
BomJesus/PI,datadoeassinadoeletronicamentepeloR.MP.
MÁRCIOGIORGICARCARÁROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

2.13. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23257
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se a noticiante, Sra. SHIRLENE FERREIRA
DOS SANTOS, do arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP n. 000242-029/2019, em decisão cujo dispositivo é o seguinte:
"...Conforme se extrai dos relatórios supra, foi comprovada nos autos a atuação do órgão de assistência social, o qual obteve êxito ao solicitar o
auxílio de cesta básica e auxílio financeiro, com garantia de segurança de convívio familiar e do encaminhamento da Sra. S. à unidade do CentroDia para oferta de acompanhamento especializado à pessoa com deficiência, de forma a contribuir para o alcance de maior grau de
independência familiar e pessoal e qualidade nos laços sociais. Também ficou claro que não há aparência de nenhuma situação de violência
sofrida pela Sra. S.F.S., a qual, inclusive, nega tal situação, bem como que a atual administração do BPC da Sra. S.F.S está com o Sr. J.N., seu
pai, que está providenciando a ação judicial para obtenção da curatela de S.F.S. junto à Defensoria Pública. Portanto, vê-se que tanto a
SEMCASPI como a FMS continuam acompanhando o caso e prestando assistência social e de saúde à pessoa com deficiência e sua família,
não havendo outras providências extrajudiciais a serem adotadas por este Órgão Ministerial. A família, por sua vez, está adotando as
providências para regularização da representação legal da pessoa com deficiência S.F.S. Assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO dos presentes
autos nesta Promotoria de Justiça, com posterior comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos
moldes do determinado no art. 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP..Publique-se a decisão por extrato no DOEMMPI, do qual não deverão
constar os nomes dos envolvidos, posto que o feito tramita sob sigilo por envolver questões relativas à vida privada da pessoa com deficiência e
de sua família. Cientifique-se a noticiante deste decisum, inclusive de que dispõe do prazo de 10(dez) dias para interpor recurso dirigido ao
Conselho Superior do Ministério Público. Interposto recurso, venham-me os autos conclusos para o fim do art. 13, § 3º, in fine, da Resolução
CNMP n. 174/2017. Não havendo recurso, arquivem-se os autos nesta Promotoria de Justiça, ficando à disposição dos órgãos correicionais.
Comunique-se o presente arquivamento à FMS Teresina e à SEMCASPI. Proceda-se à devida movimentação no SIMP. Teresina, 25 de março
de 2022." E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será
publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 02 dias do mês de maio de 2022. Eu, Marina Silva Ribeiro, Assessora
da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se o noticiante sob sigilo do arquivamento do
Procedimento Preparatório SIMP n. 000086-383/2021, em decisão cujo dispositivo é o seguinte: "...Em análise do edital de eleição enviado,
verificou-se que consta no artigo 16, explicitamente, a vedação da participação de entidades como integrantes da comissão eleitoral e
concorrentes ao pleito de forma simultânea. Ainda, nos arts. 15 e 37 do edital de eleição do CONADE-TE constam, respectivamente, a
participação da Procuradoria Geral do Município (PGM) ou Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), em assuntos pertinentes e não
esclarecidos acerca de recursos interpostos, assim como convite para acompanhamento do processo eleitoral, conforme Decreto Municipal n.
9.323/2009. Realizada pesquisa no Diário Oficial do Município de Teresina, constatou-se a publicação do edital mencionado, cuja juntada aos
autos determino. Dessa forma, considerando o acatamento, em todos os termos, da recomendação expedida por esta 33ª Promotoria de Justiça,
promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil com fulcro no art. 10 da Resolução CNMP n. 23/2007, ante a
ausência de fundamento para a propositura de ação civil pública. Encaminhe-se esta decisão para publicação no DOEMPPI. Notifique-se o
representante acerca da presente decisão por meio da Ouvidoria, única detentora dos dados daquele, bem como o CONADE-TE, demandado
neste procedimento. Comprovada nos autos a cientificação do representante, proceda-se à remessa do Procedimento ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí no prazo máximo de 03(três) dias, para os fins do art. 9º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 7.347/1985, art.
10, §§ 1º e 2º, da Resolução CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1º e 3º, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008. Proceda-se à movimentação no SIMP.
Teresina-PI, 22 de março de 2022. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o
presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 02 dias do mês de maio de 2022. Eu,
Marina Silva Ribeiro, Assessora da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº. 017/2022
SIMP 000152-426/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n. 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato SIMP 000152-426/2021, que tem por objeto
"SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE LEIS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM CALÇADA IMPEDINDO O TRÁFEGO",
calçada esta situada ao lado do endereço Rua Dr. Area Leão, bairro: Marquês, nº 1414, Teresina - PI;
CONSIDERANDO que, conforme art. 3º, inciso I, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ACESSIBILIDADE é: "possibi- lidade e
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida";
CONSIDERANDO que oart. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes àvida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico";
CONSIDERANDO que, conforme o art. 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o art. 60 da supracitada lei aduz que orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e
em normas técnicas, os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de
preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;
CONSIDERANDO que a Lei n. 10.098/2000, no art. 3º, determina que o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de
serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida - art. 4º da Lei n. 10.098/2000;
CONSIDERANDO que de acordo com o Novo Código de Obras e Edificações de Teresina, Lei Complementar Municipal 4.729/2015, Art. 213: "As
calçadas, rebaixamento de guias, e acesso de veículos deve atender à Lei Complementar nº 4.522/2014";
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal 4.522/2014 dispõe que:
Art. 1º Esta Lei disciplina a construção, manutenção e conservação das calçadas e dos passeios públicos de Teresina.
§ 1º Para os fins desta Lei considera-se:
I - calçada: a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
II - passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de
interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas, nos termos previstos pelo Código de Trânsito
Brasileiro - CTB.
Art. 2º A circulação no passeio deve ser feita de forma acessível, autônoma e segura para todas as pessoas, sem limitações de qualquer
natureza, independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção.
Art. 3º Tanto a execução e manutenção de calçadas e passeios públicos, como a instalação de mobiliários urbanos e arborização, entre outros
permitidos por lei, deverão seguir os seguintes princípios:
I - Acessibilidade: permitir rotas acessíveis integradas e contínuas, que facilite o uso do mobiliário urbano e acesso aos espaços públicos,
comerciais, de lazer, habitação, entre outros, de maneira a garantir a mobilidade e acessibilidade universal;
Art. 12. A adequação dos passeios quanto à acessibilidade devem incorporar dispositivos nas condições especificadas na NBR 9050 da ABNT ou
norma técnica oficial superveniente que a substitua, bem como nas resoluções municipais específicas.
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 79, § 3°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público tomará as medidas
necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Livro I, Título III, da mencionada
legislação);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público adotar as medidas destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais
homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, em conformidade com os arts. 3º, 5º e 6º da Lei n. 7.853/1989;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato SIMP 000152-426/2021 se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária
a adoção de providências;
CONSIDERANDO que o feito trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório, conforme art. 2°, § 4°,
da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
RESOLVE:
1. CONVERTER a Notícia de Fato SIMP 000152-426/2021 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo por objeto "SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO DE LEIS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM CALÇADA NA RUA DR. ARÊA LEÃO, BAIRRO
MARQUÊS, TERESINA/PI, IMPEDINDO O TRÁFEGO".
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. autuação do feito, mantendo-se a numeração, com o devido registro no SIMP, inclusive quanto ao objeto;
2.2. publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
2.3. encaminhamento de cópia desta portaria ao CAODEC e ao CSMP, para conhecimento.
Designo como secretários do Procedimento Preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 02 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

2.14. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23258
Notícia de Fato nº 06/2022 - SIMP nº 000307-426/2022
Noticiado: Prontomed
DECISÃO
Trata-se de reclamação apresentada pela Sra. Amanda Kelly Paolla Pereira da Rocha, recebida pela Coordenação do Núcleo das Promotorias
de Justiça de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, e distribuída para esta 31ª Promotoria de Justiça.
A reclamante relatou que seu pai, Sr. José Carlos da Rocha, está internado no Hospital Prontomed para tratamento de problemas cardíacos,
acompanhado de sua mãe, Sra. Maria Augusta Pereira da Silva, que também está internada no referido hospital. Informou ainda que sua mãe é
beneficiária do plano de saúde IAPEP, porém consignou que seu pai não possui plano de saúde.
Assim, buscou junto ao IAPEP a adesão do seu pai como dependente da sua mãe, entretanto asseverou que existiria um prazo de carência de 06
(seis) meses.
Dessa forma, a reclamante solicitou providências para que o Hospital Prontomed arque com os custos da internação de seu pai.
É o relatório.
Vale destacar a princípio, após breve análise da reclamação, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de
autogestão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do
Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre os associados.
Vejamos o entendimento abaixo transcrito:
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO
DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de
autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de
assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de
autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas,
diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.3. Não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.4. Recurso especial
não provido.(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).
O entendimento restou sumulado no Enunciado nº 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão."
Assim, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos geridos pelo Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí —
IAPEP.
Conforme o exposto, podemos concluir que não existe conduta reprovável por parte do IAPEP ou do Prontomed, bem como não é aplicável o
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
Desse modo, não vislumbro a necessidade de adoção de providências por esta 31ª Promotoria de Justiça, tampouco verifico a presença de justa
causa para instauração de procedimento extrajudicial no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
Isto posto, a resolução n°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público ensina que:
Art. 4ª A Notícia de Fato será arquivada quando: (...)
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I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
§ 4º 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.
Diante das razões acima mencionadas, INDEFIRO a representação com fundamento no art. 4º, inciso I, § 4º, da Resolução n° 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Publique-se em DOEMP/PI.
Notifique-se o consumidor sobre o teor da presente Decisão, conforme disposto no art. 4, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

2.15. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO -PI23259
OFÍCIO N° 1216/2022/SUPJF/1ªPJ
Floriano/PI, 03 de maio de 2022.
Ao Senhor (a)
DIRETOR(A)DODIÁRIOOFICIALDOSMUNICÍPIOSDOESTADODOPIAUÍ
Assunto: Encaminhamento de Despacho-Requisição
REFERÊNCIA: Procedimento Administrativo - PA SIMP Nº 000018-101/2019 (favor enviar a resposta, através do e-mail:
secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br, fazendo referência ao número do ofício e ao número do Procedimento).
Senhor (a) Diretor (a),
A Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano encaminha o Despacho exarado pelo Promotor da 1ª Promotoria de Justiça de
Floriano, Dr. Adriano Fontenele Santos, para cumprimento da requisição anexa no prazo de 20(vinte)dias.
Cientifica-se que em caso de ausência reiterada de atendimento às requisições ministeriais, serão adotadas pelo Ministério Público as
providências cabíveis para a apuração do crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 16 do Ato
PGJ nº 931/2019.
Respeitosamente,
THALLYNE DA SILVA COSTA
Estagiária Matrícula.2543
REFERÊNCIA:PASIMPNº000018-101/2019DESPACHO/DECISÃO
Cls.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF por parte dos poderes executivo e legislativo do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos
dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária (RREO), a fim de possibilitar a efetiva fiscalização
dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
Compulsando os autos, diante da falta de informações e publicações, determino a expedição de ofício ao Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Paiuí, REQUISITANDO, no prazo de 20 (vinte) dias, Comprovante de publicação do Relatório Resumido de ExecuçãoOrçamentária RREO e seus anexos constitutivos, referentes ao 6º bimestre do exercíciofinanceirode 2020do municípiode Arraial.
Outrossim, determino a expedição de ofício RECOMENDATÓRIO ao Município de Arraial, na pessoa do Prefeito Municipal e Procuradoria-Geral
Municipal, para adoção de todas as medidas administrativas para a publicação e disponibilidades de todos os relatórios (RREO, RGF) do
exercício financeiro de 2020 no Portal da Transparência do município de Arraial, enviando comprovante de alimentação do referido portal NO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
Consigne-se o ofício com a advertência expressa, que em caso de descumprimento do não atendimento das requisições ministeriais, serão
adotadas pelo Ministério Público, as providências cabíveis para a apuração do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, tipificado no art. 330 do Código
Penal e protocolamento de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Após a expiração do prazo referido, com a apresentação da respectiva resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberação; sem resposta,
reitere-se o expediente observando o disposto no ATO PGJ nº 931/2019.
Cumpra-se.
Floriano, 26 de abril de 2022.
Adriano Fontenele Santos Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA: Rua Francisco de Abreu Rocha, 1138, Manguinha, CEP 64.800 - 175, Tel. (89) 3521 - 2822/2540 - Floriano - Piauí
Titular da 2ª PJ de Esperantina Respondendo pela 1ª PJ de Floriano

2.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II -PI23260
PORTARIA 003/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública quanto aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo 37 da CF);
CONSIDERANDO ter este órgão solicitado a cópia integral da Carta Convite nº 02/2021, procedimento deflagrado com a finalidade de contratar
serviço de sanitização de prédios públicos, quando a municipalidade, em resposta, apenas remetera a ata da sessão do aludido procedimento,
que consignou ter restado fracassado o certame;
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com diligências preliminares, a fim de perscrutar se a municipalidade posteriormente contratou o
aludido serviço de forma direta ou por meio de outro certame licitatório;
CONSIDERANDOa necessidade de garantir o acesso desta unidade a informações e documentos acerca da eventual contratação acima referida;
R E S O L V E:
INSTAURAR,com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINARsua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUARo Procedimento Administrativo sob o nº 02/2022, com o devido
tombamento;
483/2021.
Como diligência inicial, determino sejam renovados os termos do Ofício nº
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 25 de janeiro de 2022.
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Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA007/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDOos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 : "Art.
37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".
CONSIDERANDO que o art. 37, XXI, da Constituição da República estabelece, como regra geral, a obrigatoriedade da realização de licitação
pela Administração Pública, ao dispor que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações";
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública, o dano ao patrimônio público material e o enriquecimento ilícito
poderão ensejar a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, 10 e 9º da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO ter esta Promotoria de Justiça logrado acessar os documentos que integram os procedimento de dispensa relativos à
contração de empresa que prestou serviço de
transporte do material destinado à realização de exames COVID e à contratação de estabelecimento destinado a fornecer hospedagem, pelo
Município de Lagoa de São Francisco, no que se refere ao exercício anterior (2021), nos autos do Procedimento Administrativo 47/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a legalidade dos citados procedimentos, no que se refere à disciplina da LIA, especialmente ter
ocorrido eventual favorecimento de pessoa física ou jurídica, em violação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal e possível
incursão em ato de improbidade administrativa, na forma do art. 11, §1ª, da LIA.
CONSIDERANDOa necessidade de apurar possível sobrepreço dos produtos contratados, com prejuízo ao erário, em eventual e doloso ato de
improbidade causador de dano ao patrimônio público, na forma do art. 10 c/c art. 11, §§ 1º e 2º da LIA.
CONSIDERANDOos termos da Resolução CNMP 023/2007, que disciplina a instauração e tramitação do Inquérito Civil e Procedimento
Preparatório;
RESOLVE:
CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM
PREPARATÓRIO, com fulcro na Resolução nº 023/2007-CNMP;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Preparatório sob o nº 03/2022, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino sejam cumpridas as diligência determinadas no despacho de conversão.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 10 de fevereiro de 2022
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
II PORTARIA 008/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO os termos do art. 196 da Constituição Federal, cuja norma estabelece 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 as ações e serviços de saúde são de relevância pública, na forma do art. 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDOos termos da Notícia de Fato aqui protocolada por cidadão que solicitou o sigilo de sua identidade, para relatar a existência de
tráfico de influência no âmbito do Hospital Josefina Getirana Neta, apontando a participação de servidores públicos, que também teriam relação
empregatícia com laboratórios particulares sediados em Pedro II, para onde estariam sendo direcionados os exames que deveriam ser feitos pelo
HJGN no âmbito do SUS, ao mesmo tempo em que o nosocômio, praticamente inativa seu laboratório, mesmo possuindo equipamentos caros;
CONSIDERANDOque a situação noticiada desafia as atribuições ministeriais, para apuar a situação do aludido laboratório e a não realização de
exames;
CONSIDERANDOa necessidade de apurar a situação relatada, para nortear a atuação desta unidade;
R E S O L V E:
INSTAURAR,com fulcro na Resolução nº 023/2007-CNMP, o presente Procedimento Preparatório, com natureza de fiscalização no âmbito da
saúde púbica;
DETERMINARsua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUARo Procedimento Preparatório sob o nº 04/2022, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino o cumprimento das diligências consignadas no último despacho.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 09 de fevereiro de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 009/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio do
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDOque o texto constitucional, em seu art. 129, inciso II, estabelece 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;
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CONSIDERANDO a necessidade de providenciar a homologação judicial do Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) nº 04/2021, firmado com
João Braga Martins nos autos do Inquérito Civil nº 10/2016, na forma do art. 17-B, III, da LIA, bem assim considerando a necessidade de
posteriormente fiscalizar o cumprimento de suas cláusulas;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINARsua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro
no SIMP;
AUTUARo Procedimento Administrativo sob o nº 04/2022, com o devido
tombamento;
Como providência inicial, providencie-se pedido de homologação judicial do
ANPC.
Após a homologação, cuja sentença deverá ser carreada aos autos, providenciar a notificação do signatário do ajuste, a fim de que inicie o
cumprimento das cláusulas pactuadas.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 11 de fevereiro de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 012/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO os termos do artigo. 227 da Constituição Federal: "Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."
CONSIDERANDO o teor do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente: " Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade."
CONSIDERANDO ter sido encaminhada a esta Promotoria de Justiça reclamação por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, em que se noticiou a situação de negligência para com o adolescente de iniciais A.L.S.S., em face da conduta da respectiva genitora;
CONSIDERANDOa necessidade de verificar a possibilidade e adequação de a avó materna assumir as responsabilidades inerentes à guarda;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as medidas a serem adotadas pelo CREAS e destinadas ao acolhimento da família no âmbito
dos programas inerentes à Atenção Especial;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro no art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017, o presente Procedimento Administrativo.
DETERMINARsua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUARo Procedimento Administrativo sob o nº 06/2022, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino sejam renovados os termos do ofício dirigido ao CREAS e que restou desatendido, com urgência, fixando-se
prazo de resposta em dez dias corridos.
Após, sejam os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 28 de março de 2022..
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 013/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;;
CONSIDERANDO os termos do artigo 37 da Constituição Federal: " Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência"
CONSIDERANDO os termos do artigo 11, inciso IV e inciso V, da lei de improbidade administrativa: "Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de
imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; V - frustrar, em ofensa à imparcialidade,
o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou
indireto, ou de terceiros; "
CONSIDERANDO os termos de representação protocolada por vereadores do
Município de Milton Brandão, por meio da qual noticiaram que a municipalidade não realizara o devido processo seletivo para a convocação de
professores eventualmente interessados em participar do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, denominado PRO Alfabetização
na Idade Certa, haja vista o EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº: 20/2021, apenas tendo contratado profissionais alinhados politicamente ou que possua
laço de parentesco com agente público municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de esta Promotoria de Justiça realizar esclarecimentos sobre os fatos suscitados, especialmente para o
descortino de eventual violação dos princípios administrativos e possível enquadramento da conduta nos termos do art. 11, IV e V da LIA;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro na Resolução nº 023/2007, o presente Procedimento
Preparatório.
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
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tombamento;
AUTUAR o Procedimento Preparatório sob o nº 05/2022, com o devido
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 29 de março de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 016/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO o teor do art. 12, XX, da Lei Orgânica do Município de Pedro II, que estabelece competir à municipalidade "regular a utilização
dos logradouros públicos";
CONSIDERANDO que o Código de Postura do Município de Pedro II estabelece, nos termos do Art. 20, que "nenhuma obra, qualquer que seja a
sua natureza, pode ser realizada, em vias e logradouros, sem a prévia e expressa autorização da administração municipal", compreendendo
"todas as obras de construção civil, hidráulicas e semelhantes, inclusive serviços auxiliares e complementares, reconstrução, reforma, reparo,
acréscimos e demolições, mesmo quando realizados pelos concessionários dos serviços de água, esgoto, energia elétrica e comunicações, ainda
que entidades da administração indireta, federal e estadual";
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta unidade que proprietário de imóvel lindeiro promoveu edificação de interesse particular em
passeio público situado na Av. José Lourenço Mourão, consoante fotografia anexada ao feito;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a adoção de medidas administrativas a serem providenciadas pela municipalidade, a fim de
restaurar a plena disposição pública do aludido passeio;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro na Resolução nº 174/2017, o presente Procedimento
Administrativo.
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 09/2022, com o devido
tombamento;
Como diligência inicial, determino seja agendada audiência com o senhor Secretário de Administração do Município de Pedro II.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 28 de abril de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIAnº14/2022
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no âmbito da Comarca de Pedro II.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por
intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, 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,
CONSIDERANDOque 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;
CONSIDERANDOa necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das aulas
e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita Lei);
CONSIDERANDOa necessidade de acompanhar a execução do aludido Projeto no que refere aos municípios integrantes da Comarca de Pedro
II (Pedro II, Milton Brandão, Lagoa de São Francisco e Domingos Mourão);
CONSIDERANDOa necessidade de averiguar o regular funcionamento do programa, consoante relação de locais que seriam sede de turmas, no
Município de Milton Brandão, encaminhada pelo CACOP;
CONSIDERANDOa necessidade de colher informações sobre a relação de alunos do programa referido, no âmbito da Comarca de Pedro II,
igualmente encaminhada pelo CACOP;
CONSIDERANDOque o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP);
RESOLVEinstaurar o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA, considerando as
informações encaminhadas pelo CACOP, no que se refere à Comarca de Pedro II.
Para tanto, DETERMINOas seguintes providências:
- Requisite-se informações e documentos que esclareçam a formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental,
médio, técnico ou superior) dos servidores do Município de Pedro II indicados na relação encaminhada pelo CACOP;
- determino a oitiva de cada um dos servidores do Município de Lagoa de São Francisco e Milton Brandão indicados pelo CACOP.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP, CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao Exmo. Sr. Procurador Geral
de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
PAeVdrEoLIAI,R07 de abrilAdsesin2a0d2o2d. e forma
MARINHO
digital por AVELAR
MARINHO FORTES
FORTEASveDlaOr ForteDsO
REGO:616059
REGO:61605948349
PromotordeJuDsatdiçoas: 2022.04.07
48349
PORTARIANº15/2022
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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 Pedro II-PI e Milton Brandão.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-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, indica 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;
Considerandoo 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;
Considerandoque 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. 2ºda
PortariaSVSMS 29/2006;
Considerandoa 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;
Considerandoque o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) atua 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.);
Considerandoque o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à 12ª
semana epidemiológica de 20221, 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;
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 período2;
Considerando que o período chuvoso em todo o Estado é propício à 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
Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol
%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf . Acesso em 05/04/2022;
Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a- dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
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 nº 08/2022, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar oplanejamento 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
PortariaSVSMS29/2006),noqueserefereaoMunicípiodePedroII-PIeMunicípiodeMiltonBrandão, em todos os eixos: controle do vetor,
vigilância epidemiológica, assistência, gestão,comunicação emobilização,determinando as seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, para
conhecimento;
Remessa da portaria, para fins de publicação no DOMP;
Expedição de ofício aos secretários de saúde das municipalidades acima indicadas, requisitando-se 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;
Expedição de ofício à Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no Município de Pedro II e Município de Milton Brandão, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Pedro II-PI, 11 de abril de 2022.
AVELAR MARINHO
Assinado de forma digital por AVELAR MARINHO
FORTES DO
Avelar Marinho ForteFsOdRoTERS êDgOo
REGO:61605948349
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2.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23261
Procedimento Administrativo nº 06/2021
SIMP Nº 000367-246/2020
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas para retirada
de animais soltos nas ruas da cidade de Luzilândia/PI.
Na audiência ministerial, realizada em 18 de fevereiro de 2022, os órgãos da municipalidade se comprometeram a apresentar, no prazo de 90
(noventa) dias, um plano para tratamento e acolhimento de animais domésticos, especialmente aqueles em situação de rua (ID nº 34699976).
Observa-se que os autos me vieram conclusos, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É breve o relatório.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução (Res.) n.174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo
mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos."
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da implementação de políticas
públicas para tratamento e acolhimento de animais em situação de rua.
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é
imprescindível continuar o acompanhamento da presente demanda, PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o Procedimento Administrativo em
tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Resolução n. 174/2017 do CNMP:
Prorrogação do presente Procedimento por 01 (um) ano;
A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
A remessa deste despacho, por e-mail, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação;
Aguarde-se o encaminhamento do plano municipal para tratamento e acolhimento de animais domésticos, especialmente aqueles em situação de
rua.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 28 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.18. SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS23262
NOTIFICAÇÃO N° 113/2022-001593-361.2020/SUPJP/6ªPJ-PICOS
Picos, 31 de março de 2022.
A(o) Senhor(a)
Ana Beatriz Coelho da Silva
E-mail: anacoelhojus@yahoo.com
Assunto: Para informar sobre a presente decisão de arquivamento.
Senhora
Encaminho, a Vossa Senhoria, cópia do despacho de notificação, exarado pelo Promotor de Justiça - Dr. Maurício Verdejo Gonçalves Júnior nos autos do Procedimento Administrativo SIMP 001593-361/2020, que tramita na 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para dar ciência da
presente decisão de arquivamento, sendo-lhe facultado a apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, ao Conselho Superior do
Ministério Público, a ser apresentado na Secretaria das Promotorias de Justiça de Picos-PI, através de seu endereço eletrônico, na
forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Os documentos/informações requisitados neste expediente deverão ser encaminhados em formato PDF, fazendo referência completa a
identificação deste ofício, e preferencialmente, através do seguinte endereço eletrônico: ismael@mppi.mp.br / ou whatsapp (89) 9 9930-2434.
Atenciosamente,
Ismael Bezerra Nelson
Técnico Ministerial
Mat. 355
Objeto: Acompanhar a instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência em razão do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial
SIMP nº 001593-361/2020
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de procedimento administrativo, instaurado a partir da Portaria n.º 19/2020, que tem por objeto a apuração de Termo
Circunstanciado de Ocorrência, em razão da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.
Pela análise da documentação anexa no presente procedimento, o Coronel José Carneiro Teles teria ameaçado o Sr. Irany Honório da Silva, com
uma arma de fogo, em razão da não pactuação das cláusulas estabelecidas no contrato de compra e venda do imóvel localizado na Avenida
Helvidio Nunes, nº 4173, bairro Junco.
Neste sentido, a noticiante arguiu que o Coronel José Carneiro Teles, mesmo tendo recebido o pagamento integral da venda do referido imóvel,
continua insistindo em reclamar a propriedade do imóvel para si, sem apresentar qualquer justificativa plausível, uma vez que o valor acordado no
referido contrato teria sido pago pela vítima em sua totalidade.
Desse modo, considerando a demanda apresentada, foi determinada a instauração de Notícia de Fato, sendo registrada sob o número 1593361/2020, e, tendo em vista a expiração do prazo desta,) foi determinada a sua conversão em Procedimento Administrativo, através da Portaria
nº 19/2020 (ID nº 32225938).
Outrossim, considerando a necessidade de esgotamento do objeto da presente demanda, foi determinada a expedição de ofício à Advogada Ana
Beatriz Coelho Silva (noticiante), bem como ao Delegado Regional de Polícia Civil de Picos-PI, solicitando informações, respectivamente, sobre a
apresentação de Representação Criminal, e, sobre a instauração do respectivo Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Ato contínuo, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Picos-PI encaminhou o ofício nº 299/2021-3ªDRPC, informando que o Boletim de
Ocorrência informado corresponde a um crime de latrocínio ocorrido na cidade de Teresina-PI (vide ID nº 32965816). Além disso, destaca-se que
a noticiante se manteve inerte ao requerimento de ID nº 32225943.
Assim, em Despacho de ID nº 33448825, foi determinada a notificação da noticiante, por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público do Piauí, requerendo a apresentação de representação criminal formulada pela vítima, bem como foi expedida requisição à
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autoridade policial responsável pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI, para que apresentasse informação acerca da instauração de
TCO, para apurar os fatos ilícitos narrados.
Encerrados os prazos sem apresentação de resposta, o presente protocolo foi devolvido para o gabinete.
É o relatório.
O Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, poderá se valer de medidas judiciais e extrajudiciais podendo,
inclusive, representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir
ilegalidade ou abuso de poder.
Desse modo, a tarefa deste Parquet, busca, principalmente, a superação de falhas na produção probatória, bem como o aperfeiçoamento e a
celeridade na persecução penal nos termos da Resolução nº 20 do CNMP.
Em consulta realizada no sistema PJE, foi localizado o TCO nº 0800894-96.2020.8.18.0152, em trâmite no Juizado Especial Criminal, que diz
respeito aos fatos noticiados no presente procedimento administrativo, instaurado em 17/09/2020.
Neste sentido, destaca-se que o presente procedimento foi instaurado para acompanhar a instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência
em razão do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tendo como vítima Irany Honório da Silva, e como autor do fato José
Carneiro Teles.
Destarte, considerando a informação de conclusão do TCO nº 0800894-96.2020.8.18.0152, o objeto da presente demanda extrajudicial foi
exaurido.
Assim, não se justifica a intervenção do Ministério Público, na seara extrajudicial, para acompanhamento do caso ou para adoção de
providências, uma vez que não restou provada a prática de ilícito civil/penal, ou de ato ímprobo, pela autoridade policial.
Outrossim, conforme o art. 8º da Resolução nº 174/2017, o procedimento administrativo tem por finalidade (grifos nosso):
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Assim, inexiste fundamento para o prosseguimento da presente Procedimento Administrativo, uma vez que a autoridade policial responsável pela
Delegacia Regional de Polícia Civil não se manteve inerte à requisição ministerial.
ANTE O EXPOSTO, determino:
Promova-se o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, na forma do artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Comunique-se a presente decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação do arquivamento, na forma do artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Notifique-se a noticiante ANA BEATRIZ COELHO DA SILVA, através do e-mail anacoelhojus@yahoo.com, sendo-lhe facultada a apresentação
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, a ser apresentado na Secretaria das Promotorias de Justiça de Picos-PI, através de seu endereço
eletrônico: sedepicos@mppi.mp.br, conforme disposição contida no art. 13, da Resolução nº 174/17 do CNMP.
Oficie-se a autoridade policial responsável pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI1, para ciência da presente decisão.
CUMPRA-SE, servindo este de promoção de arquivamento e de notificação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento
aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para apresentação de recurso, proceda-se com o registro de praxe para encerramento do presente
protocolo.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça
____________________________________________________________________________________________________________________
1 Portaria Normativa nº 15/2021/PC-PI, art. 2º, IV- A Delegacia Regional de Picos é responsável pela apuração das seguintes infrações penais no
município de Picos-PI: a)Crimes de menor potencial ofensivo que resultam na lavratura de TCO de toda a circunscrição da Delegacia Regional de
Picos-PI;

2.19. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23263
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 12ª PJ Nº 03/2022
EMENTA

- Recomenda

ao Secretário

Estadual

de Saúde, Sr.

Antônio Neris

Machado Júnior e ao Diretor geral da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Sr. Francisco Macedo, que apresentem documentação comprobatória
do cumprimento do TOC - Termo de Obrigação a Cumprir do Relatório de Inspeção da DIVISA Nº 571/2021.
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de relevância pública, conforme previsto no
artigo 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 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 ordenamento jurídico confere ao MINISTÉRIO PÚBLICO atribuição para promover o inquérito civil, a ação civil pública e
outras medidas cabíveis para a proteção de interesses individuais
indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos, e para propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de
relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como os direitos sociais à saúde e ao irrestrito acesso a
atendimentos e tratamentos condizentes com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribui ao Ministério Público a função institucional de
"zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dosserviçosderelevânciapúblicaaosdireitosasseguradosnestaConstituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o princípio da publicidade administrativa, inserto no artigo 37 da Constituição Federal, com expressa menção à transparência;
CONSIDERANDO o art. 199, § 1º da Constituição Federal, que prevê a complementaridade na contratação de instituições privadas para a
prestação de serviços de saúde;
CONSIDERANDOque o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal Nº 8080/90 prega 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 que a Portaria MG/MS no. 1820/09, ao instituir a Carta de Direitos dos Usuários do SUS, garantiu, no art. 2º, o direito ao
acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde; bem
assim, no art. 3º, parágrafo único, inciso II, alínea "f", o direito a informações claras quanto à duração prevista do tratamento proposto;
CONSIDERANDO que cabe a 12ª Promotoria de Justiça atuar diante dos processos extrajudiciais e judiciais relativos à defesa da saúde nos
feitos de responsabilidade do Estado do Piauí e da Secretaria de Estado da Saúde (inciso I do art. 35 da Resolução CPJ/PI Nº 03, de 10 de abril
de 2018);
CONSIDERANDOque a Maternidade Dona Evangelina Rosa é de gestão da Secretaria Estadual de Saúde;
CONSIDERANDO que a Maternidade Dona Evangelina Rosa possui as seguintes responsabilidades: prestar assistência médica, hospitalar e
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ambulatorial, desenvolvendo as atividades específicas nas áreas de obstetrícia geral, pré-natal, gravidez de alto risco, revisão puerperal,
neonatologia, exames e atividades complementares; promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde na área materno-infantil do Estado; servir
de campo de ensino, pesquisa, extensão e treinamento na área de saúde materno-infantil; servir de
referência às instituições que cuidam da saúde materno-infantil nas áreas de hemovigilância e farmacovigilância;
CONSIDERANDOo Inquérito Civil Público Nº 97/2019 (000139- 027/2019), que visa apurar possíveis irregularidades no serviço de limpeza e
desinfecção da Maternidade Dona Evangelina Rosa;
CONSIDERANDOque a Vigilância Sanitária no Sistema Único de Saúde tem como objetivos verificar e promover a adesão às normas e aos
regulamentos técnicos vigentes, avaliar as condições de funcionamento e identificar os riscos e os danos à saúde dos pacientes;
CONSIDERANDO que em atenção à requisição ministerial à Divisão de Vigilância Sanitária/ SESAPI apresentou Relatório de Inspeção Nº
571/2021, datado de 18 de outubro de 2021, visando apurar irregularidades no serviço de limpeza e desinfecção da MDER;
CONSIDERANDO que tal relatório dispôs, dentre outros, os seguintes itens críticos a serem cumpridos no prazo de 24 horas: realizar
treinamento com o funcionário responsável pelo tratamento da água através da cloração; verificar o teor diário de cloro e registrar em planilha de
acompanhamento;
CONSIDERANDO que dentre os outros itens críticos relacionados no Termo de Obrigação a Cumprir da DIVISA estão: enviar para DIVISA (email da GCSP) as análises físico-químicas e microbiológicas da água
proveniente do sistema público e do poço realizado no prazo conforme legislação, a RDCNº63/11/ANVISA; realizar limpeza e desinfecção dos
reservatórios de água e comprovar com evidência, com registro em planilhas; elaborar POP de limpeza terminal e concorrente;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir Recomendação Administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequada e imediata divulgação;
RESOLVE:
Expedir a presente RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVAaoSecretário Estadual de Saúde, Sr. Antônio Neris Machado Júnior e aoDiretorGeraldaMaternidadeDonaEvangelinaRosa,Sr.FranciscoMacedo, que apresentem, em um prazo de 10 (dez) dias,
documentaçãocomprobatória do cumprimento integral do TOC - Termo de Obrigação aCumprir do Relatório de Inspeção da DIVISA Nº
571/2021 (documento emanexo).
Ficam os destinatários da Recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos: a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da
ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações
em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento
probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento desta, para que os destinatários se manifestem acerca do acolhimento
da presente Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça, comprovadamente, em igual prazo, quais as providências encetadas para
seu cumprimento.
Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da Saúde MPE/PI e ao Conselho Estadual de Saúde.
Publique-se, registre-se e notifique-se.
Teresina (PI), 02 de maio de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA
Assinado de forma digital por ENY MARCOS VIEIRA PONTES:32776411391
PONTES:32776411391 Dados: 2022.05.03 09:04:56 -03'00'
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
PromotordeJustiça-12ªPJ

2.20. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23264
DECISÃO
SIMP Nº 000136-063/2019
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fim de apurar potencial ato de improbidade administrativa perpetrado pelo então Secretário Municipal
de Administração de Campo Maior/PI, Sr. OTALÍCIO GOMES LEITE, que estaria atrasando o repasse das contribuições previdenciárias patronais
e de servidor, mesmo sendo estas descontadas dos servidores municipais, referentes ao exercício de 2019.
Por meio do Ofício nº 107/2021, o Campo Maior PREV encaminhou planilha discriminando os repasses previdenciários da Secretaria em questão
no exercício de 2019, contendo o valor devido em cada competência, data do vencimento, data e valor do repasse, acompanhada das
respectivas guias de recolhimento de contribuição previdenciária (ID 33950275).
Em manifestação aos fatos noticiados, o então secretário disse, em suma, que não há justa causa para o prosseguimento do feito, pois os
repasses referentes ao exercício de 2019 foram feitos em sua integralidade, afastada a possibilidade da má-fé, bem como o elemento subjetivo
dolo (doc. ID 34248014).
Vieram os autos conclusos.
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, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Inconteste que o atraso no repasse de contribuição previdenciária, bem como retenção das contribuições descontadas dos servidores municipais
é conduta gravosa que enseja a adoção de medidas para adequação à lei, além de responsabilização dos agentes públicos por ato de
improbidade administrativa e seus beneficiários.
No caso em tela, apura-se a potencial responsabilidade por ato de improbidade administrativa decorrente de conduta efetuada no exercício de
2019.
Conforme informações prestadas pelo Campo Maior PREV, a partir dos documentos encaminhados ao Tribunal de Contas Estadual e os
balancetes arquivados na sede do RPPS constatou-se a ocorrência dos repasses previdenciários da secretaria respectiva nos meses de janeiro a
dezembro de 2019, inclusive a parcela referente ao 13º salário.
Em que pese o atraso no repasse das contribuições previdenciárias ter gerado juros e atualização monetária, da análise da planilha elaborada
pelo Campo Maior PREV
observa-se que os valores pagos a maior se mostram de pequena monta, e somaram R$3.017,19 (três mil e dezessete reais e dezenove
centavos) no exercício financeiro de 2019.
COMPETÊNCIA

DEVIDO

REPASSADO

DIFERENÇA
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Janeiro

7.939,09

8.315,39

376,3

Fevereiro

9.099,45

9.391,85

292,4

Março

8.600,41

8.787,94

187,53

Abril

7.677,24

7.814,81

137,57

Maio

8.805,34

8.920,18

114,84

Junho

9.174,24

9.393,61

219,37

Julho

9.974,64

10.321,03

346,39

Agosto

10.073,6

10.431,71

358,11

Setembro

13.218,4

13.562,41

343,93

Outubro

13.431,7

13.742,38

310,67

Novembro

13.431,7

13.522,55

90,84

Dezembro

15.815,8

16.055,08

239,24

13ª Salário

16.534,9

16.982,52

447,56

TOTAL

3017,19

Eis o que dispõe a Súmula 08 do CSMP/PI.
ARQUIVAMENTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO MANIFESTAMENTE INSIGNIFICANTE (ART. 4°, III, RESOLUÇÃO 174, CNMP). Promovido o
arquivamento de procedimento extrajudicial que tenha por objeto bem jurídico manifestamente insignificante, o órgão do MPE fica dispensado
de adotarmedidasressarcitóriasquandoovalorestimadododanoaoerário,corrigidomonetariamente, nãoultrapasse2.000 UFR.
Convertido em real, o valor informado equivale a R$8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais), conforme dispõe o Decreto Estadual nº
20.427/21.
Há como se aferir, de plano, que o pagamento de juros e correção monetária não ultrapassou a cifra referida na súmula descrita.
Além do que, a conduta do investigado há de analisada também à luz das alterações mais recentes sofridas pela Lei 8.429/92. Dentre as
alterações está a exigência obrigatória de demonstração do dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, em todas as
hipóteses legais, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a
voluntariedade do agente (art. 1º, §2º, da LIA).
Diante das alterações porque passou a lei de improbidade, notadamente do novo §4º de seu art. 1º, já se percebe um movimento no sentido de
aplicação retroativa das disposições mais benéficas aos acusados e condenados por atos de improbidade administrativa.
Há nos autos elementos que apontam ter o ordenador de despesa atrasado o repasse das contribuições previdenciárias patronais e de servidor
referentes ao exercício de 2019, mesmo sendo estas descontadas dos servidores municipais, havendo o ente público suportado o pagamento a
maior com juros e atualização monetária, conforme se depreende das GRUP.
Entretanto, não restou configurado 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.
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,
casoseconvençadainexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou
procedimento preparatório, fundamentadamente.
Assim, afastado o dolo do investigado e lograda solução adequada para a problemática, 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 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.
RICARDOLÚCIOFREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício.

2.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE - PI23266
NOTÍCIA DE FATO Nº 10/2022/PJA-MPPI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de denúncia anônima encaminhada a esta promotoria informando que os ônibus que realizam o transporte dos alunos das unidades
escolares Angélica Ribeiro Borges e Neuza Maria do município de Palmeirais-PI, estariam sem os devidos itens de segurança obrigatórios para
circularem com os alunos.
De início, o Ministério Público expediu notificação recomendatória 02/2022 ao Sr. Secretário Municipal de Transportes de Palmeirais-PI,
recomendando a adoção de providências necessárias a fim de que fosse regularizado e adequando os veículos utilizados para transporte escolar
ao exigido, qual seja o uso de ônibus e seus semelhantes devidamente adaptados, e as vias de acesso utilizadas até as escolas.
Em resposta, o município de palmeirais informou que os ônibus que realizam o transporte escolar já foram regularizados de modo a salvaguardar
a segurança dos alunos, conforme constata-se em resposta I.D 53416513 e imagens anexados aos autos que a demanda já foi solucionada.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
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;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
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Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
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.
§4o 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 incompatível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs o presente procedimento, na
medida em foram regularizados os transportes escolares, o que possibilita o arquivamento da notícia de fato.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, vez que atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta
sede, solucionado o fato narrado.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, I, Resolução n° 174/2017 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 02 de maio de 2022.
Afonso Aroldo Feitosa Araújo
Promotor de justiça
Promotor de Justiça
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 2ª Promotoria de Justiça de Amarante, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988).
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional da Educação estabelece em sua Meta 19 o estímulo a constituição e o fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
CONSIDERANDO que a Lei 13.005/14 dispõe em seu artigo 8º que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano, contado da publicação da lei;
CONSIDERANDO que o mesmo artigo 8º da referida lei estabelece que os entes federados determinarão nos respectivos planos de educação
estratégias que:
- assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;
- considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;
- garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
etapas e modalidades;
- promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR a excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Educação de Amarante-PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para a ampliação da unidade escolar, assim como a implementação da Educação Escolar Quilombola na
Escola Deputado Ezequias Costa, localizada na Comunidade Quilombola Piripiri, zona rural do município de Amarante/PI.
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, informações acerca do acatamento ou não da recomendação,
encaminhando, em caso de acatamento, relatório pormenorizado trazendo quais providencias estão/serão tomadas frente a presente solicitação
da comunidade quilombola piripiri.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Amarante-PI, 02 de maio de 2022
Afonso Aroldo Feitosa Araujo
Promotor de Justiça

2.22. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI23267
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PORTARIA Nº 15/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 04/2022
Ref.: Protocolo SIMP 000031-109/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, inciso IV, "a" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e
artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos
termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal - CF; artigo 25, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.625/93; e artigo 46,
inciso VI, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n.º 25/98;
CONSIDERANDO que os agentes públicos devem obrigatoriamente velar pela observância dos princípios constitucionais regentes da
Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CF, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é função institucional do Ministério Público (artigo 127, CF);
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 129 da CF, o qual estabelece como função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205 da CF, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, em seu artigo 37, inciso II, a CF prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, e que a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso IX, da CF, excepciona, ainda, a referida regra, ao definir que a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que, conforme regramento expresso no artigo 26, caput, e §3º, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
"Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela", sendo que "A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica";
CONSIDERANDO que, segundo disposição constante do artigo 1º, da Lei nº 9.696/18 (Regulamenta a Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física), "O exercício das atividades de Educação Física e a designação
de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física";
CONSIDERANDO que a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares,
no âmbito do Estado do Piauí, é regulamentada pela Lei Estadual nº 7.098, de 27 de março de 2018, que, em seu artigo 1º, prevê que "A
docência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e particulares, será
exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível superior", assinalando
prazo de 01(ano), a contar de sua publicação, para que escolas estaduais, municipais e particulares se adequassem ao conteúdo nela
estatuído;
CONSIDERANDO os termos da solicitação formulada pelo Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região — CREF15/PI-MA, onde
noticia a existência de irregularidades no exercício da docência em Educação Física na rede municipal de ensino de São João da Varjota/PI,
relacionadas à falta de qualificação (curso superior de licenciatura em educação física) e de inscrição no Conselho de Classe competente;
CONSIDERANDO a existência do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Conselho Regional
de Educação Física 15ª Região/PI, objetivando o fortalecimento e dinamização das respectivas funções institucionais,
RESOLVE:
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes da área Educação
Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, pelo município de São João da Varjota/PI, determinando, inicialmente:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE à Secretaria Municipal de Educação de São João da Varjota/PI que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste informações a esta
Promotoria de Justiça, devidamente acompanhadas de documentos comprobatórios, acerca dos Profissionais de Educação Física
atualmente lotados nas escolas integrantes da rede de educação do município, apontando as instituições de ensino, turmas e turnos
em que lotados e o respectivo número de registro do profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região - CREF
15/PI-MA.
CUMPRA-SE.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça titular da 3ª PJ de Oeiras/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI
PORTARIA Nº 16/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 05/2022
Ref.: Protocolo SIMP 000032-109/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, inciso IV, "a" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e
artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos
termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal - CF; artigo 25, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.625/93; e artigo 46,
inciso VI, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n.º 25/98;
CONSIDERANDO que os agentes públicos devem obrigatoriamente velar pela observância dos princípios constitucionais regentes da
Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CF, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é função institucional do Ministério Público (artigo 127, CF);
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 129 da CF, o qual estabelece como função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
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respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205 da CF, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, em seu artigo 37, inciso II, a CF prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, e que a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso IX, da CF, excepciona, ainda, a referida regra, ao definir que a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que, segundo regramento expresso no artigo 26, caput, e §3º, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
"Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela", sendoque "A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica";
CONSIDERANDO que, consoante disposição constante do art. 1º, da Lei nº 9.696/18 (Regulamenta a Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física), "O exercício das atividades de Educação Física e a designação
de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física";
CONSIDERANDO que a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares,
no âmbito do Estado do Piauí, é regulamentada pela Lei Estadual nº 7.098, de 27 de março de 2018, que, em seu art. 1º, prevê que "A docência
em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e particulares, será exercida
exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e devidamente habilitados em nível superior", assinalando prazo de
01(ano), a contar de sua publicação, para que escolas estaduais, municipais e particulares se adequassem ao conteúdo nela disposto;
CONSIDERANDO os termos da solicitação formulada pelo Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região — CREF15/PI-MA, onde
noticia a existência de irregularidades no exercício da docência em Educação Física na rede municipal de ensino de São Miguel do Fidalgo/PI,
relacionadas à falta de qualificação (curso superior de licenciatura em educação física) e de inscrição no Conselho de Classe competente;
CONSIDERANDO a existência do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Conselho Regional
de Educação Física 15ª Região/PI, objetivando o fortalecimento e dinamização das respectivas funções institucionais,
RESOLVE:
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes da área Educação
Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, pelo município de São Miguel do Fidalgo/PI, determinando, inicialmente:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE à Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Fidalgo/PI que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste informações a esta
Promotoria de Justiça, devidamente acompanhadas de documentos comprobatórios, acerca dos Profissionais de Educação Física
atualmente lotados nas escolas integrantes da rede de educação do município, apontando as instituições de ensino, turmas e turnos
em que lotados e o respectivo número de registro do profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região - CREF
15/PI-MA.
CUMPRA-SE.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça titular da 3ª PJ de Oeiras/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI

2.23. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23268
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 25/2022/PORTARIA nº 27/2022 (SIMP 000068-089/2022)
Objeto:Acompanhar e fiscalizar as capacitações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santa Cruz do
Piauí-PI para gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o fomento de campanhas de estímulo à doação, verificar os recursos
destinados, bem como a organização do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu presentante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 127, da
Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI;
art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDOque a Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64,
caracterizando-se como reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente,
sendo nesse sentido, instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de
risco, envolvendo crianças e adolescentes;
CONSIDERANDOque o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santa Cruz do Piauí está constituído por lei e
regulamentado por ato do Poder Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Santa Cruz
do Piauí para gestão do FIA e fomento de campanhas de estímulo à doação;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça aderiu ao Projeto "MPPI Semprepresente na regularização dos Fundos para a Infância e
Adolescência"do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo Acompanhar e fiscalizar a capacitação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santa Cruz do Piauí- PI para gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
fomento de campanhas de estímulo à doação, verificar os recursos destinados, bem como a organização do Conselho Municipal de Direitos da
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Criança e Adolescente, determinando, desde já, as seguintes diligências:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, à Secretaria-Geral para fins
de publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
Expeça-se Oficio ao Exmo Chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia da presente Portaria, requisitando informações:
sobre a conta bancária em Banco Oficial e o saldo atual do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente neste município;
a Unidade Orçamentária Especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como cópia da Lei Orçamentária Atual
identificando os valores a serem repassados pelo Município para a alimentação do Fundo;
os valores devidamente repassados até o momento, para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme cronograma da execução
orçamentária;
as campanhas realizadas para incentivo de doações ao FIA;
se houve ou há previsão de capacitação dos integrantes do CMDCA para fins de gestão do fundo.
Expeça-se cópia da presente Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Piauí, requisitando-se
as mesmas informaçõesdoitem 3, acrescidas das seguintes:
plano de Ação e de aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2022;
atividades e projetos porventura financiados com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
a organização do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, com indicação de telefone e e-mail dos seus integrantes ou do
próprio órgão;
Por fim, encaminhe-se ao CMDCA link de capacitação online para fortalecimento do entendimento sobre a política pública, realizado pelo Centro
de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude-CAODIJ, por meio do aplicativo Microsoft Teams, disponível na página do CAODIJ no
site do MPPI.
CUMPRA-SE, publique-se. Picos-PI, 31 de março de 2022.
PauloMaurícioAraújoGusmão
Promotor de Justiça, em substituição

2.24. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS -PI23269
PORTARIA nº 04/2022
PORTARIA DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, no art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1º do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal nº 75, de 20.05.93 e art. 1º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que a legitimidade política decorre do preceito constitucional, oriundo da vontade popular expressa pelos constituintes de
conferir privatividade da ação penal ao Ministério Público;
CONSIDERANDO que a legitimidade processual diz respeito à capacidade de estar em Juízo, em nome do Estado, titular do direito material e de
ação e que o Estado conferiu ao Ministério Público o encargo do exercício das pretensões punitiva e executória estatais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, preferencialmente, atuar de forma preventiva, resolutiva e em cooperação com os órgãos
responsáveis pela segurança pública estabelecidos no art. 144, da Constituição Federal, com vistas à promoção do direito difuso à segurança
pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar repressivamente diante da prática de ilegalidades, abuso de poder, improbidade
administrativa, ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparadas (art. 144 da CF), promovendo a responsabilização, nas esferas
civil, administrativa e criminal;
CONSIDERANDO a possibilidade de conversão de notícia de fato em procedimento administrativo,
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01, com o objetivo de acompanhar A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ NAS
INVESTIGAÇÕES REFERENTES À SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DE AMEAÇA, ALÉM DE OUTROS QUE VENHAM A SER APURADOS,
COMETIDOS POR TERCEIRO, AINDA NÃO IDENTIFICADO, EM FACE DA MENOR MARIA RANIELY CARVALHO DOS SANTOS,
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ- PI, REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 017070/2020, com fundamento no art.
8º, inciso II, da RESOLUÇÃO n. 174/2017, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para melhor desempenhar a atuação como
PARTE e FISCAL do ordenamento jurídico, determinando o seguinte:
CONVERTA-SE a NOTÍCIA DE FATO 012/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 01/2022 e REGISTRE-SE em livro próprio,
alterando sua natureza inicial;
ENCAMINHA-SE para publicação no Diário do MPPI;
A expedição de Ofício à 4ª Delegacia Regional de Oeiras/PI, solicitando informações, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar de seu
recebimento, sobre a instauração de Inquérito Policial referente ao Boletim de Ocorrência nº 017070/2020, no que tange à suposta prática de
delito de ameaça, além de outros que venham a ser apurados, cometidos por terceiro, ainda não identificado, em face da menor Maria Raniely
Carvalho dos Santos, residente no município de Wall Ferraz- PI.
Cumpra-se.
Oeiras/PI, datado eletronicamente.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2022/FMMP/PI23252
EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 11/2022, firmado em 03 de maio de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa RAGG ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.294.178/0001-07;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada para viabilizar a reforma da sede da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, que funciona no
fórum da cidade, localizado Rua São Pedro, nº 35, Bairro Centro, Fórum, Miguel Alves-PI- CEP 64.130-000, conforme as especificações do
Projeto Básico anexo ao edital da Tomada de Preços nº 01/2022;
c) FundamentoLegal: Lei nº 8.666/93;
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d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0319.0010965/2021-49-SEI;
e) ProcessoLicitatório: Tomada de Preços nº 01/2022);
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário Eletrônico do MP-PI;
g)Valor: A CONTRATADA executará os serviços e equipamentos necessários à perfeita conclusão do serviço pelo valor global de R$ 59.882,71
(cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade: 4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2022NE00015;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Rodrigo Alves Costa, portador do CPF (MF) nº ***.667.033-**, e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA VENCEDORA: RAGG ENGENHARIA LTDA
CNPJ:40.294.178/0001-07
END.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, N° 311, BAIRRO SANTINHO, BARRAS - PI, CEP: 64.100-000
REPRESENTANTE: RODRIGO ALVES COSTA, CPF N° ***.667.033-**
TELEFONE: (86) 98130-9765
E-MAIL: raggengenharialtda@gmail.com

Ite
m

Código

Banco

1

Descrição

Und

Quant
.

Valor
U n i t
( e m
R$)

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

Serviços Preliminares

Total(em
R$)

3744,31

1.1

97622

SINAP
I

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

m³

1,5

39,48

49,71

74,56

1.2

74209/00
1

SINAP
I

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m²

6

262,47

330,5

1983

1.3

97665

SINAP
I

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

UN

6

0,90

1,13

6,78

1.4

97645

SINAP
I

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

m²

1,65

23,52

29,61

48,85

1.5

97644

SINAP
I

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

m²

1,9

6,46

8,13

15,44

1.6

97632

SINAP
I

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

M

25

1,91

2,4

60

1.7

97633

SINAP
I

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

m²

33,7

16,71

21,04

709,04

1.8

97641

SINAP
I

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

m²

33,7

3,49

4,39

147,94

1.9

8337

ORSE

Demolição de peitoril de mármore

m²

2,1

11,73

14,77

31,01

1.1
0

97914

SINAP
I

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

M3XK
M

150

1,98

2,49

373,5

1.1
1

100982

SINAP
I

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

m³

15

5,91

7,44

111,6

1.1
2

16

ORSE

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto
- Rev 01

m²

6

18,74

23,59

141,54

1.1
3

8387

ORSE

Remoção de bancada de granito (ou marmore)

m²

2,1

15,53

19,55

41,05

2

Estrutura, Vedação e Cobertura

12954,1

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

m²

30

78,17

98,43

2952,9

2.1

87523

SINAP
I

2.2

95467

SINAP
I

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

m³

2

426,04

536,46

1072,92

2.3

102487

SINAP
I

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

m³

0,5

444,25

559,39

279,69
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(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

m³

1,3

2.441,6
8

3074,5
6

3996,92

2.4

95957

SINAP
I

2.5

95241

SINAP
I

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

m²

3,6

22,96

28,91

104,07

2.6

87749

SINAP
I

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

m²

38

80,97

101,95

3874,1

2.7

98557

SINAP
I

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

m²

15

35,66

44,9

673,5

3

Esquadrias

3.1

91317

SINAP
I

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

UN

2

843,46

1062,0
8

2124,16

3.2

8204

ORSE

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

un

1

833,94

1050,0
9

1050,09

3.3

68052

SINAP
I

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

m²

0,25

415,22

522,84

130,71

3.4

3627

ORSE

Reassentamento de janelas/basculantes

m²

1,65

51,70

65,1

107,41

4

3412,37

Pisos e revestimentos

9476,98

4.1

96113

SINAP
I

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

m²

33

26,94

33,92

1119,36

4.2

96120

SINAP
I

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

M

32

2,11

2,65

84,8

4.3

9082

ORSE

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

m

32

16,57

20,86

667,52

87879

SINAP
I

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

m²

70

3,00

3,77

263,9

87530

SINAP
I

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

m²

70

29,54

37,19

2603,3

87246

SINAP
I

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

m²

33

58,74

73,96

2440,68

m²

20,5

70,58

88,87

1821,83

4.4

4.5

4.6

4.7

87272

SINAP
I

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

4.8

88648

SINAP
I

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

M

36

6,81

8,57

308,52

4.9

98689

SINAP
I

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

M

1,8

73,72

92,82

167,07

5

Pintura

6.483,65

5.1

88496

SINAP
I

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

m²

34

19,92

25,08

852,72

5.2

88497

SINAP
I

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

m²

167

10,58

13,32

2224,44

5.3

88485

SINAP
I

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

m²

167

1,82

2,29

382,43
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5.4

88484

SINAP
I

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

m²

34

2,14

2,69

91,46

5.5

88423

SINAP
I

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

m²

62

12,15

15,29

947,98

5.6

88486

SINAP
I

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

m²

34

10,02

12,61

428,74

5.7

102219

SINAP
I

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

m²

9

11,30

14,22

127,98

5.8

88489

SINAP
I

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

m²

105

10,48

13,19

1384,95

SINAP
I

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

m²

1

34,11

42,95

42,95

5.9

100758

6

Instalações em Geral

14318,02

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

UN

1

303,19

381,77

381,77

6.1

86931

SINAP
I

6.2

2066

ORSE

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

un

1

39,18

49,33

49,33

6.3

86901

SINAP
I

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

UN

1

99,05

124,72

124,72

6.4

86915

SINAP
I

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

UN

1

72,18

90,88

90,88

6.5

95544

SINAP
I

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

UN

1

48,88

61,54

61,54

6.6

95545

SINAP
I

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

UN

1

47,84

60,24

60,24

6.7

95543

SINAP
I

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

UN

1

64,27

80,92

80,92

6.8

10759

ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

1,3

267,41

336,72

437,73

6.9

85005

SINAP
I

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

m²

1,6

467,87

589,14

942,62

6.1
0

12188

ORSE

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

m

4

156,09

196,54

786,16

6.1
1

98307

SINAP
I

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

UN

13

35,92

45,23

587,99

6.1
2

98308

SINAP
I

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

UN

3

23,48

29,56

88,68

6.1
3

92000

SINAP
I

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

UN

1

20,50

25,81

25,81

6.1
4

92009

SINAP
I

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

UN

4

36,37

45,79

183,16

6.1
5

92016

SINAP
I

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

UN

5

45,25

56,97

284,85

6.1
6

13031

ORSE

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

un

7

87,51

110,19

771,33

6.1
7

00038092

SINAP
I

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

UN

5

1,84

2,31

11,55

6.1
8

92033

SINAP
I

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN

1

54,72

68,9

68,9
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
6.1
9

91955

SINAP
I

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

UN

2

23,96

30,17

60,34

6.2
0

98297

SINAP
I

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

M

120

2,49

3,13

375,6

6.2
2

91926

SINAP
I

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

M

500

3,14

3,95

1975

6.2
3

91928

SINAP
I

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

M

100

5,12

6,44

644

6.2
4

91855

SINAP
I

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

M

150

7,33

9,22

1383

6.2
5

91835

SINAP
I

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

M

50

6,94

8,73

436,5

6.2
6

89865

SINAP
I

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

M

15

9,79

12,32

184,8

6.2
7

89356

SINAP
I

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

M

10

15,98

20,12

201,2

6.2
8

89447

SINAP
I

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

M

25

8,12

10,22

255,5

6.2
9

89714

SINAP
I

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

M

15

41,73

52,54

788,1

6.3
0

89798

SINAP
I

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

M

7

9,19

11,57

80,99

6.3
1

4883

ORSE

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

un

2

391,76

493,3

986,6

6.3
2

98292

SINAP
I

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

M

25

3,83

4,82

120,5

6.3
3

98288

SINAP
I

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

M

25

1,57

1,97

49,25

6.3
4

1729

ORSE

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

un

1

1.009,8
9

1271,6
5

1271,65

6.3
5

1708

ORSE

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

un

1

370,72

466,81

466,81

7

Administração Local

9.493,28

7.1

90777

SINAP
I

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

16

92,47

116,43

1862,88

7.2

90780

SINAP
I

MESTRE DE OBRAS
COMPLEMENTARES

H

160

37,88

47,69

7630,4

COM

ENCARGOS

TOTAL SEM BDI

R
$
47.566,8
3

TOTAL DO BDI

R
$
12.315,8
8
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TOTAL GERAL :R$ 59.882,71 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).

R
$
59.882,7
1

Teresina-PI, 03 de maio de 2022.

3.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2022/PGJ 23256
EXTRATO DO CONTRATO N° 15/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°.15/2022, firmado em 03 de maio de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa ROBEVALDO ALVES LIMA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 63.505.812/0001-09;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de água mineral para o MP-PI, conforme especificações no Termo de
Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0428.0010154/2022-35 - SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 11/2022 (ARP Nº 07/2022-Lote: II);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na
mesma data no ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 38.120,00 (trinta e oito mil, cento e vinte reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00369;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Robevaldo Alves Lima, portador do CPF (MF) nº ***.384.953-** e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
ROBERVALDO ALVES LIMA ME,CNPJ: 63.505.812/0001-09
END: AV MARECHAL JUAREZ TÁVORA, QUADRA 64 CASA 03, CONJUNTO PARQUE PIAUÍ,
TERESINA-PI
FONE: (86) 99964-9921 / 98143-0256,E-MAIL: comerciallima@ymail.com
LOTE II

I
T ESPECIFICAÇÃ
E O
M

MARCA

1

Água mineral
em garrafa de
1,5 litro, fardo
com 6 unidades.
Água mineral
sem
gás,
acondicionada
em garrafas de
1,5 litro,
com lacre,
dentro dos
p a d r õ e s
estabelecidos
p
e
l
o
Departamento
Nacional de
P r o d u ç ã o
Mineral - DNPM
e
Agência
Nacional de
Vigilância
SanitáriaANVISA com
m a r c a ,
procedência e
validade 03
(três) meses a
partir
da
e n t r e g a ,
impressas na
embalagem do
produto. Fardo
com 6 unidades.

2

Água mineral

UNIDA
DE

QTDE.
REG.

REGINA

FARDO

5500

REGINA

FARDO

2000

QTDE
.
SOLI
CITA
DA
VALOR UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2000

R$ 14,13

R
$
28.260,00

500

R$ 12,82

R

P.G.A
.
10154
/202235

$
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em garrafa de
0,5 litro (500ml),
fardo com 12
unidades. Água
mineral sem
g
á
s
,
acondicionada
em garrafas de
0,5 litro, com
lacre, dentro dos
p a d r õ e s
estabelecidos
pelo
Departamento
Nacional de
P r o d u ç ã o
Mineral - DNPM
e
A g ê n c i a
Nacional de
Vigilância
SanitáriaANVISA com
marca,
procedência e
validade 03
(três) meses a
partir
da
entrega,
impressas na
embalagem do
produto. Fardo
c o m
1 2
unidades

3

Água mineral
em copo de 0,2
litro (200ml),
C a i x a
(embalagem)
c o m
4 8
unidades. Água
mineral sem
g
á
s
,
acondicionada
em
copo de 0,2 litro,
c
o
p
o
transparente e
lacrado com
folha de
alumínio, dentro
dos padrões
estabelecidos
p
e
l
o
Departamento
Nacional de
P r o d u ç ã o
Mineral - DNPM
e
agência
Nacional de
Vigilância
SanitáriaANVISA com
m a r c a ,
procedência e
validade 03
(três) meses a
partir
da
entrega,
impressas na
embalagem do

6.410,00

REGINA

VALOR TOTAL:R$ 38.120,00(trinta e oito mil, cento e vinte reais).

CAIXA

500

150

R$ 23,00

R
$
3.450,00

R
$
38.120,00

Teresina (PI), 03 de maio de 2022.

4. GESTÃO DE PESSOAS
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4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23265
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 525/2022
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 19.21.0160.0012047/2022-86:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias03 e 04 de maiode 2022, aoservidorFRANCISCO FERNANDO ALVES VIANA,Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15722, lotado junto à Promotoria de Justiça de Cristino Castro, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 24/04/2021 e 29/01/2022, conforme
certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 526/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0014.0011965/2022-28:
RESOLVE:
CONCEDER, nos dias12, 13, 18, 19 e 20 de abril de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde do servidorJONATAN SANTOS
DE CASTRO, Técnico Ministerial, matrícula 199, lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 527/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANTONIA VANESSA SOARES LIMA,matrícula nº 2572,de suas funções perante a2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 29 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 03 de maiode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 528/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0017.0012106/2022-56,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora FRANCISCA DANIELLI PORTELA PASSOS GALVÃO, Assessora Administrativa do PGJ-Procuradoria-Geral de
Justiça, matrícula nº 15818, 02 (dois) dias de compensação para serem fruídos nos dias 02 e 03 de junho de 2022, em razão de atuação na
prestação de serviço de digitalização de documentos, conforme Port. PGJ/PI Nº 305/2020, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 529/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0195.0012100/2022-70,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 30 de abril a 04 de maio de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorcomissionado
MATEUS RODRIGO SOUSA CARVALHO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15713, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de
Fronteiras, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 30
de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 531/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)FRANCISCO HERICO LIMA MOREIRA,matrícula nº 5072,de suas funções perante a14ª PROCURADORIA DE
JUSTIÇA CÍVEL,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 02 de maio de 2022.
Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 532/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0001.0012144/2022-46,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, Sub Judice,
matrícula nº. 16295, lotado junto à Assessoria Especial para Distribuição de Processos em 1º Grau, previstas anteriormente para ocorrer no
período 07/01 a 05/02/2022, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 752/2021, referentes ao período aquisitivo 2021/2022, retroagindo os seus efeitos
ao dia 07 de janeiro de 2022.
Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
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Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 533/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa-PGEA/SEI nº 19.21.0369.0012194/2022-63,
RESOLVE:
CONCEDER,em 02 de maio de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidoraAMANDA DAMASCENO
CARVALHO SOUSA BORGES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15312, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do
Piauí, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de
maio de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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