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1. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

1.1. INTIMAÇÃO 23330
INTIMAÇÃO: ADVOGADO RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS:
Por meio do presente e-mail, cumprimentando-o, encaminho, de ordem do Subprocurador de Justiça Administrativo, RODRIGO ROPPI DE
OLIVEIRA, Cópia do Despacho anexo, proferido, no dia 05/05/2022, nos autos do Processo SEI 19.21.0726.0016740/2021-09, ficando V.Ex.ª
INTIMADO do seu inteiro teor, no qual lhe DEFERE o acesso externo aos autos do processo SEI nº 19.21.0726.0016740/2021-09 durante o
prazo de 10 (dez) dias.
Atenciosamente,
SECRETARIA DA SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

2. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. PORTARIAS CGMP/PI23309
PORTARIA Nº 26/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 3ª Promotoria de Justiça de FLORIANO-PI no dia 26 de maio do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 04 de maio de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 27/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 4ª Promotoria de Justiça de FLORIANO-PI no dia 26 de maio do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 04 de maio de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 24/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
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R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 5ª Procuradoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral,
com o questionário avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Procuradoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 25/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 38ª Promotoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 04 de maio de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ23307
PORTARIA PGJ/PI Nº 1372/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no OFÍCIO - 0230297 - CPPT, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0008675/2022-06,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 898/2022, para constar o seguinte: "DESIGNAR a servidora DANIELLE ARÊA LEÃO DANTAS, matrícula nº
232, para deslocar-se à cidade de São João do Piauí, para realizar vistoria e levantamento físico de imóvel a ser ocupado pela Promotoria de
Justiça, nos dias 04 e 05 de abril de 2022".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1373/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0012138/2022-11,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1033/2022, que dispensou de suas atividades, no período de 26 a 28 de abril de 2022, o servidor FARUK
MORAIS ARAGÃO, Analista Ministerial - Área Engenharia Florestal, matrícula nº 125, para participar do XX Congresso Brasileiro do Ministério
Público do Meio Ambiente, em Vitória-ES.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1374/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a indicação do
Promotor de Justiça Luciano Lopes Nogueira Ramos, Coordenador do CAOCRIM, contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003423/2020-02,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor GLAUCO VENTURA ALVES NERI, Técnico Ministerial, matrícula nº 237, lotado junto ao CAOCRIM, para atuar como
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gestor do Convênio nº 05/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1375/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0081.0011829/2022-76,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CAMILA CUNHA BARBOSA, matrícula nº 392, para fiscalizar a execução do contrato nº 05/2020, firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e a Senhora WELLISMARA CARVALHO GIL BARBOSA e Senhor ANTONIO FRANCISCO GIL
BARBOSA, em substituição à servidora Luciana dos Santos Ferreira, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 2734/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1376/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0162.0012418/2022-30,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar no plantão
ministerial dos dias 07 e 08 de maio de 2022, de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, em substituição ao Promotor de Justiça
Ruszel Lima Verde Cavalcante.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1377/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Despacho
GAEJ nº 0231681, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0193.0011200/2021-56;
CONSIDERANDO que a sessão plenária do Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº 0000631-70.2019.8.18.0140, foi remarcada para o
dia 24 de maio de 2022,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, e SILAS SERENO LOPES, para atuarem na Sessão do Tribunal do Júri referente ao processo nº 000063170.2019.8.18.0140, dia 24 de maio de 2022, na Comarca de Teresina-PI, revogando-se designações anteriores.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1378/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0299.0012437/2022-81,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, integrante do Grupo
de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao
Processo Penal nº 0010274-53.1999.8.18.0140, dia 16 de maio de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1379/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular daPromotoria de Justiça de Matias Olímpio, 02 (dois) dias de
compensação para serem usufruídos em 11 e 12 de maio de 2022, referentes aos plantões ministeriais realizado em 23 de janeiro de 2022,
conforme a Portaria PGJ/PI nº 830/2022, e em 14 de abril de 2022, para serem compensados em 11 e 12 de maio de 2022, conforme certidõe
sexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1380/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0144.0012480/2022-81,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Inhuma, pautadas para o dia 10 de maio de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça
Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1381/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO -0231208 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0319.0010965/2021-49,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, matrícula nº 411, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo
de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa RAGG ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 40.294.178/0001-07 (CONTRATO Nº 11/2022/FMMP/PI), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
viabilizar a reforma da sede da Promotoria de Justiça de Miguel Alves.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI 1382/2022
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 aprovadosno10º Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021,
conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia12 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: ARQUITETURA
5

DOROTH MANUELE CARVALHO CARDOSO VITORINO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
130

LUANNA CUNHA PAIXÃO

132

LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MELO SOARES

133

IARLA VITÓRIA DE MOURA DANTAS

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1383/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0012419/2022-44,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO e JOÃO PAULO SANTIAGO SALES,
Assessores da Corregedoria Geral do Ministério Público, para realizar Correição Ordinária nas 3ª e 4ª Promotorias de Justiça de Floriano, dia 26
de maio de 2022, acompanhados pelo servidor Luiz Gonzaga Bona, como motorista.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1384/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0129.0012076/2022-59,
RESOLVE
NOMEAR MAURO RODRIGO OLIVEIRA LIMA, CPF: ***.628.963-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01) junto à Promotoria de Justiça de Jerumenha.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1385/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0012145/2022-70,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS, Assessora da Corregedoria Geral do Ministério Público, e a
servidora ALICE CRISTINA CARDOSO FERNANDES BATISTA, para realizarem Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Castelo do
Piauí, dia 24 de maio de 2022, acompanhados pelo servidor Luiz Gonzaga Bona, como motorista.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1386/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0143.0011969/2022-22,
RESOLVE
NOMEAR VICTOR DE BARROS LIMA, CPF: ***.905.963-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01)
junto à 38ª Promotoria de Justiça de Teresina.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1387/2022
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 TIAGO BERCHIOR CARGNINpara atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de
Teresina, pautadas para o dia 05 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3.2. ATO PGJ23332
ATO PGJ/PI Nº 1197/2022
Regulamenta o procedimento de designação de substituição eventual dos servidores investidos em cargo de chefia e o pagamento decorrente de
substituição automática e eventual, prevista no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as definidas no art. 12, V da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e no art. 10, V da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO o artigo 39 da Lei Complementar Estadual nº 13/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 101/2008;
CONSIDERANDO a estrutura de cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí, prevista na Lei Estadual
nº 6237/2012;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento de designação de substituição eventual dos servidores investidos em cargo em
comissão de chefia, e o pagamento decorrente de substituição automática e eventual,
RESOLVE:
Art. 1º Os servidores investidos em cargos em comissão de chefia terão substitutos automáticos designados previamente por meio de portaria do
Procurador-Geral de Justiça ou autoridade por ele delegada.
Parágrafo único. São considerados cargos em comissão de chefia os seguintes cargos:
I - Controlador Interno (CC-10);
II - Coordenador Técnico (CC-09);
III - Chefe de Divisão (CC-04);
IV - Chefe de Seção (CC-03).
Art. 2º São hipóteses que autorizam a designação de substituição de servidor titular de cargo em comissão:
I - a caracterização de hipótese de impedimento legal; e
II - o afastamento temporário do exercício de suas funções em virtude de férias, licenças e demais afastamentos legalmente previstos.
Art. 3º O substituto deve assumir as atribuições inerentes ao cargo ou função para o qual for designado para substituir, sem prejuízo daquelas
próprias do cargo ou função do qual é titular.
Parágrafo único. Fica vedada a designação:
I - de substituto para cargo em comissão cujo titular esteja, no mesmo período, substituindo cargo diverso;
II - para substituição de titular de cargo em comissão que não seja cargo de chefia, na forma prevista nos incisos I a IV do parágrafo único do art.
1º deste Ato.
Art. 4º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa o exercício do cargo de chefia nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.
§ 1º O substituto perceberá o vencimento do cargo em comissão que ocupará temporariamente durante a substituição.
§ 2º No caso em que o substituto também for ocupante de cargo em comissão, poderá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo
período.
Art. 5º O Procurador-Geral de Justiça expedirá portaria com o quadro de servidores titulares de cargo em comissão de chefia e seus respectivos
substitutos.
§ 1º Compete ao titular do cargo em comissão de chefia, a ser substituído, encaminhar à Coordenadoria de Recursos Humanos, via SEI, a
indicação do substituto eventual.
§ 2º Caso o servidor substituto também esteja em gozo de afastamento legal ou em situação de impedimento, caberá ao titular indicar, com uma
antecedência mínima de 7 (sete) dias do início do período de substituição, outro servidor para substituí-lo.
§ 3º Situação em que a substituição eventual aconteça sem a devida designação prévia mediante portaria somente será validada a partir da
análise das circunstâncias caso a caso, podendo estar sujeita ao não reconhecimento.
§ 4º Quando do exercício da substituição, o servidor substituto informará à Coordenadoria de Recursos Humanos a opção remuneratória a que se
refere o § 2º do art. 4º deste Ato;
§ 5º Os atos de designação ou nomeação para funções de confiança ou cargos em
comissão têm eficácia a partir da publicação, ficando vedada a retroação dos seus efeitos jurídicos em qualquer caso.
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 05 de maio de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ATO PGJ-PI Nº 1.198/2022
Define critérios para desburocratizar a tramitação dos procedimentos administrativos vinculados à gestão de pessoas, institui a instrução com
caráter normativo e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, inciso V, da Lei
Complementar estadual nº 12/1993, e no art. 10, inciso V, da Lei federal nº 8.625/1993,
CONSIDERANDOa autonomia orgânico-administrativa outorgada ao Ministério Público nos termos do art. 127, § 2º, da Constituição Federal de
1988, que abrange o poder regulamentar, por meio do qual podem ser expedidas instruções e atos normativos sobre matéria de suas atribuições
e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade;
CONSIDERANDOa necessidade de racionalizar e simplificar o fluxo dos processos na área administrativa, especificamente em matéria de gestão
de pessoas, visando elevar a eficiência do serviço,
CONSIDERANDOque o Conselho Nacional do Ministério Público organizou o conjunto de assuntos pertinentes aos processos na área de gestão
de pessoas, disponível no sítio eletrônico do Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, com acesso em <https://sgt.cnmp.mp.br/>;
RESOLVE:
Art. 1ºEste Ato estabelece critérios a serem observados na tramitação de procedimentos de gestão administrativa vinculados à área de gestão de
pessoas no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 2ºÉ considerado procedimento relacionado à gestão de pessoas aquele cujo objeto esteja no Quadro constante no Anexo deste Ato.
Art. 3ºA instrução dos procedimentos mencionados neste Ato ficará sob a responsabilidade da Coordenadoria de Recursos Humanos, que os
encaminhará prontos para julgamento ao órgão decisor competente, dispensada a emissão de parecer jurídico prévio pela Subprocuradoria de
Justiça Administrativa.
§ 1º De forma excepcional, os autos serão encaminhados ao conhecimento da Subprocuradoria de Justiça Administrativa:
I - obrigatoriamente nos procedimentos em que se discuta:
a) abono de permanência;
b) isenção de imposto de renda;
c) averbação de tempo de serviço;
d) devolução de parcela remuneratória;
e) ressarcimento ao erário;
f) reposição pecuniária;
g) incorporação de vantagem pessoal;
h) infração disciplinar;
i) aposentadoria;
j) posse em cargo inacumulável;
k) disponibilidade;
l) requisição e cessão;
m) previdência complementar.
II - a pedido da Coordenadoria de Recursos Humanos, independente do objeto em discussão.
§ 2º A admissibilidade do pedido previsto no inciso II do § 1º deste artigo, ficará condicionada:
a) à existência de justo motivo e dúvida jurídica relevante;
b) à indicação dos quesitos específicos a serem objeto de análise jurídica.
Art. 4ºCom a finalidade de aperfeiçoar a tramitação dos procedimentos administrativos vinculados à gestão de pessoas, a Subprocuradoria de
Justiça Administrativa poderá propor ao Procurador-Geral de Justiça a emissão de instruções com caráter normativo, de observância geral.
§ 1º Aprovada a proposição prevista no caput deste artigo, a instrução com caráter normativo será publicada no Diário Oficinal Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Piauí e uma cópia será encaminhada ao setor competente, para conhecimento e adoção das providências
necessárias.
§ 2º Será dispensável nova manifestação jurídica, pela Subprocuradoria de Justiça Administrativa, em temas a respeito dos quais já exista
instrução com caráter normativo disciplinando a matéria envolvida no caso, ressalvada a hipótese do art. 4º.
§ 3º A aplicação equivocada ou que desvirtue o entendimento albergado em instrução com caráter normativo prevista no caput poderá acarretar a
responsabilização disciplinar de quem deu causa.
Art. 5ºA Controladoria Interna, no exercício regular de suas atribuições, deverá promover auditorias com periodicidade mínima semestral nos
procedimentos de gestão administrativa vinculados à área de gestão de pessoas, para aferir a regularidade do serviço e sugerir mudanças.
Parágrafo único. Se no exercício do dever de auditoria previsto nesse artigo o Controlador Interno verificar irregularidades procedimentais, a
aplicação equivocada ou que desvirtue o entendimento albergado em lei, ato administrativo ou instrução com caráter normativo deverá comunicar
o fato a Subprocuradoria de Justiça Administrativa, acompanhado de cópia dos autos e relatório circunstanciado, para fins de apuração de
eventual falta funcional.
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador Geral de Justiça.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina/PI, 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
LISTA ÚNICA
Procedimentos relacionados à gestão de pessoas
1.1. Assistência à saúde: atestado médico
1.2. Assistência à saúde: perícia / junta médica
1.3. Assistência à saúde: atendimento psicossocial
1.4. Cadastro de pessoal: assentamento funcional
1.5. Cadastro de pessoal: declaração de bens e rendas
1.6. Cadastro de pessoal: elogio/ comenda/ louvor
1.7. Cadastro de pessoal: estagiários
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1.8. Abono de permanência
1.9. Adicional: atividade noturna
1.10. Adicional: insalubridade/ periculosidade/ penosidade
1.11. Adicional: qualificação
1.12. Adicional: tempo de serviço
1.13. Isenção de imposto de renda
1.14. Afastamento/ licença: acidente em serviço
1.15. Afastamento/ licença: adotante
1.16. Afastamento/ licença: afastamento do cônjuge ou companheiro
1.17. Afastamento/ licença: alistamento / convocação eleitoral
1.18. Afastamento/ licença: atividade política
1.19. Afastamento/ licença: capacitação
1.20. Afastamento/ licença: casamento
1.21. Afastamento/ licença: competição desportiva
1.22. Afastamento/ licença: curso de formação
1.23. Afastamento/ licença: desempenho de mandato classista
1.24. Afastamento/ licença: doação de sangue
1.25. Afastamento/ licença: doença em pessoa da família
1.26. Afastamento/ licença: estudo ou missão
1.27. Afastamento/ licença: falecimento / luto
1.28. Afastamento/ licença: interesse particular
1.29. Afastamento/ licença: jurado/ júri/ audiência
1.30. Afastamento/ licença: licença-prêmio
1.31. Afastamento/ licença: mandato eletivo
1.32. Afastamento/ licença: maternidade/ gestante
1.33. Afastamento/ licença: paternidade
1.34. Afastamento/ licença: período de trânsito
1.35. Afastamento/ licença: serviço militar
1.36. Afastamento/ licença: tratamento da própria saúde
1.37. Averbação de tempo de serviço
1.38. Descontos: consignação/ empréstimo
1.39. Descontos: contribuição associativa/ sindical
1.40. Descontos: contribuição para o plano de seguridade social / previdência
1.41. Descontos: devolução de parcela remuneratória
1.42. Descontos: imposto de renda de pessoa física - IRRF
1.43. Descontos: pensão alimentícia
1.44. Descontos: ressarcimento ao erário / reposição pecuniária
1.45. Docência/ magistério
1.46. Encargos patronais: FGTS
1.47. Encargos patronais: PIS/ PASEP
1.48. Encargos patronais: RAIS
1.49. Encargos patronais: recolhimento da contribuição sindical
1.50. Encargos patronais: recolhimento do imposto de renda retido na fonte
1.51. Encargos patronais: recolhimento para o plano de previdência social
1.52. Férias
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1.53. Gratificação: natalina (13º salário)
1.54. Gratificação: cargo em comissão/ função comissionada
1.55. Gratificação: curso, concurso ou instrutoria interna
1.56. Gratificação: especialidade
1.57. Gratificação: perícia
1.58. Gratificação: projeto
1.59. Incorporação de vantagem pessoal
1.60. Indenizações: ajuda de custo e transporte
1.61. Indenizações: auxílio-alimentação
1.62. Indenizações: auxílio-creche/ pré-escolar/ educação
1.63. Indenizações: auxílio-moradia
1.64. Indenizações: auxílio-saúde
1.65. Indenizações: auxílio-transporte
1.66. Indenizações: conversão de férias em pecúnia
1.67. Indenizações: conversão de licença-prêmio em pecúnia
1.68. Indenizações: diárias e passagens
1.69. Recesso
1.70. Reembolso de despesa
1.71. Residência fora da comarca / localidade
1.72. Trabalho em casa / home office
1.73. Disciplinar em face de membro
1.74. Disciplinar em face de servidor
1.75. Folha de pagamento: aposentados e pensionistas
1.76. Folha de pagamento: estagiários
1.77. Folha de pagamento: membros e servidores
1.78. Folha de pagamento: servidores sem vínculo efetivo, cedidos e requisitados
1.79. Frequência: abono de falta/ ausências
1.80. Frequência: banco de horas
1.81. Frequência: convocação
1.82. Frequência: folga compensatória
1.83. Frequência: hora extra
1.84. Frequência: horário especial / jornada reduzida
1.85. Frequência: jornada diferenciada
1.86. Frequência: registro de ponto
1.87. Designação: atuação eleitoral
1.88. Designação: atuação em processo / procedimento
1.89. Designação: função comissionada
1.90. Designação: itinerância / regime de exceção
1.91. Designação: atuação em comissão/ comitê/ grupo de trabalho
1.92. Designação: atuação em conselho externo
1.93. Designação: plantão
1.94. Designação: substituição de função/ cargo
1.95. Desligamento e vacância: aposentadoria
1.96. Desligamento e vacância: desligamento de função comissionada
1.97. Desligamento e vacância: exoneração de cargo efetivo
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1.98. Desligamento e vacância: exoneração de cargo em comissão
1.99. Desligamento e vacância: falecimento
1.100. Desligamento e vacância: posse em cargo inacumulável
1.101. Lotação: disponibilidade
1.102. Lotação: provisória
1.103. Lotação: remoção de ofício
1.104. Lotação: remoção a pedido
1.105. Provimento: aproveitamento
1.106. Provimento: nomeação para cargo efetivo
1.107. Provimento: nomeação para cargo em comissão
1.108. Provimento: posse
1.109. Provimento: readaptação
1.110. Provimento: recondução
1.111. Provimento: reintegração
1.112. Provimento: reversão
1.113. Requisição e cessão
1.114. Seguridade social: auxílio - acidente de serviço
1.115. Seguridade social: auxílio - auxílio-doença
1.116. Seguridade social: auxílio - auxílio-funeral
1.117. Seguridade social: auxílio - natalidade
1.118. Seguridade social: auxílio - reclusão
1.119. Seguridade social: pensão civil
1.120. Seguridade social: previdência complementar
1.121. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - avaliação de desempenho
1.122. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - capacitação e aperfeiçoamento funcional promovido pela instituição
1.123. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - capacitação e aperfeiçoamento funcional promovido por outra instituição
1.124. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - estágio probatório
1.125. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - curso de ingresso e vitaliciamento
1.126. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - gestão por competências
1.127. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - concurso de estagiários
1.128. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - concurso público para membro
1.129. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - concurso público para servidor
1.130. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - concurso de remoção
1.131. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - promoção/progressão funcional
1.132. Recrutamento, seleção e desenvolvimento - recrutamento interno
ATO PGJ-PI Nº 1.199/2022
Altera o Ato PGJ 981/2019, incluindo o art. 38-A, que dispõe sobre a implantação de sistema transitório de governança eletrônica no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI-MPPI), com fixação de prazos e responsabilidades individuais e de equipe para a área meio do Ministério Público
do Estado do Piauí - MPPI.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto no art. 12, V, da Lei Complementar n° 12, de
18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.625/1993, em seu art. 3º, inciso I e no art. 10, inciso V, bem como a Lei Complementar Estadual nº
12/1993, em seu art. 2º, I e no art. 12, conferem autonomia ao Procurador-Geral de Justiça para praticar atos próprios de gestão;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência na Administração Pública, expresso no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir fluxo transitório de controle quanto a hierarquia administrativa para fins de governança do MPPI, até
a efetiva atualização do Ato PGJ n.º 479/2014;
RESOLVE:
Art. 1º. O Ato PGJ 981/2019 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
Art.38-A. Os usuários internos do MPPI ao enviar diretamente suas demandas administrativas, via procedimento eletrônico, à Secretaria Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça, às Secretarias do Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior, e às Coordenadorias, onde,
respectivamente, cada Secretário e Coordenador com afinidade para solução da demanda, atribuirá a servidor de sua equipe a responsabilidade
pelo atendimento da mesma, observado os prazos fixados neste Ato.
§1º - Caso a demanda não possa ser solucionada parcial ou integralmente pela Secretaria Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, Secretarias do
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Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior ou Coordenadoria para qual foi encaminhada, cabe ao seu Secretário ou Coordenador
manifestar-se no procedimento eletrônico sobre as razões da ausência de solução, cientificando-se o demandante e encaminhando o
procedimento eletrônico a quem possa resolver a demanda, observada a hierarquia administrativa.
§2º - Demandas setoriais de Coordenadorias da Procuradoria Geral de Justiça somente devem ser iniciadas pelos respectivos coordenadores.
§3º - Somente a Chefia de Gabinete, o Secretário-Geral, os Secretários do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior,
Subprocuradores de Justiça, Coordenadores e Assessores Especiais do Procurador-Geral de Justiça podem direcionar procedimentos eletrônicos
diretamente ao gabinete do Procurador Geral de Justiça ou incluir em bloco de assinatura documentos para análise direta do Procurador Geral de
Justiça, sendo tais ações expressamente proibidas a quaisquer outros usuários internos do MPPI.
§4º - Havendo inobservância da hierarquia administrativa imposta pelos fluxos acima, o procedimento eletrônico será enviado à Secretaria ou
Coordenação competente, abrindo-se o procedimento eletrônico também para a chefia imediata do responsável pelo envio, que orientará o
servidor da equipe sobre seu dever de atenção hierárquica, devendo, em caso de reincidência, comunicar o fato a Subprocuradoria de Justiça
Administrativa para fins de apuração de eventual falta funcional.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23303
PA n. 015.2021.000012.088.2021
DECISÃO
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO.JUSTACAUSAPARAINSTAURAÇÃO.EXPEDIÇÃODERECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA
AOMUNICÍPIODESANTACRUZDOPIAUÍQUANTOAONEPOTISMO.RESOLUTIVIDADEDOOBJETO.ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 015.2021, SIMP nº 000012.088.2021, instaurado visando acompanhar o cumprimento da Súmula
Vinculante nº 13 do STF pelo município de Santa Cruz do Piauí
Expediu-se a Recomendação nº 006/2021 ao Prefeito Municipal de Santa Cruz do Piauí para que fossem seguidas as orientações no tocante à
contratação de pessoas que pudessem ensejar nepotismo na máquina pública.
Na sequência, regularmente diligenciado o feito, solicitou-se auxílio ao CACOP por meio do PA n. 011/2021.SIMP n. 000008.088.2021, no
tocante a atuação em todos os procedimentos administrativos que envolviam nepotismo em trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
Em resposta, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, apresentou o Parecer nº
039/2021, que teve o condão de subsidiar a atuação ministerial nos feitos supramencionados.
Encaminhada a Recomendação nº 022/2021 ao ente municipal e à Câmara, sendo que esta última encaminhou resposta informando o
acatamento do aludido expediente ministerial.
No entanto, ante a ausência de documentação comprobatória do recebimento dos expedientes ministeriais por parte do ente municipal, a
assessoria entrou em contato com o Procurador Jurídico do Município em 16.02.2022 e solicitou que este confirmasse o recebimento das
Recomendações 006 e 022/2021 e, na sequência encaminhasse resposta quanto ao acatamento das recomendações, sendo informado pelo
Procurador Municipal, Dr. Agrimar Araújo que providenciaria a resposta às notificações recomendatórias.
Conforme se verifica nos Ids 53134877 e 53234885 tanto a Prefeitura de Santa Cruz quanto a Câmara Municipal encaminharam documentos
comprobatórios do acatamento da recomendação supra.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de Santa Cruz do Piauí no que se refere ao
cumprimento das regras de nepotismo contidas na súmula vinculante nº 13 do STF.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial os gestores da Prefeitura e Câmara de Santa Cruz do Piauí
informaram, bem como encaminharam documentos comprobatórios do acatamento da referida recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutivadeste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 29 de março de 2022
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23304
Procedimento administrativo nº 20/2021
SIMP: 000224-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 20/2021, por meio da portaria nº 43/2021 (ID nº
33017074), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a política educacional durante a suspensão das atividades escolares no município
de Esperantina/PI.
Em sede de diligências iniciais, o Ministério Público oficiou a Secretaria de Saúde de Esperantina para que encaminhasse informações sobre a
suspensão das aulas, as propostas e medidas para a reorganização do calendário escolar e se as aulas estavam sendo realizadas na
modalidade EAD.
Em resposta a Secretaria de Saúde esclareceu que as aulas estariam sendo ministradas na modalidade EAD, com a intensificação dos estudos
de medidas de readequação do calendário escolar.
Posteriormente expediu-se a recomendação ministerial nº 34/2020, destinada a Secretaria Municipal de Educação de Esperantina,
recomendando, em síntese:
a) Que Informe as ações empreendidas pela rede pública de ensino visando garantir o acesso dos alunos aos conteúdos de aula mediante
ferramentas de ensino a distância;
b) Que sejam adotadas as providências necessárias e suficientes para assegurar a que conteúdos pedagógicos sejam oferecidos ao maior
número de alunos, inclusive promovendo articulação com canais de TV e de rádio disponíveis;
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c) Que sejam desenvolvidas estratégias para que as aulas a distância possam alcançar alunos em contextos socioeconômicos mais vulneráveis,
que não possuem acesso à internet ou a outros equipamentos que a viabilizem;
d) Que informe sobre o planejamento e a elaboração de estratégias para garantir o cumprimento da carga mínima anual de 800 horas, a teor dos
artigos 24, I, § 1°, 31, II, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 1º, caput, da Medida Provisória n° 934, de 1º de abril
de 2020, e dos objetivos de aprendizagem nos currículos;
e) Que seja realizada a distribuição dos alimentos perecíveis já existentes nas escolas das redes, às famílias de alunos em contexto de
vulnerabilidade, mediante parceria com instituições de assistência social locais, considerados os termos da Lei federal no 13.987, de 7 de abril de
2020;
f) Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar a ser devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local
e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento, especialmente aos alunos mais vulneráveis;
g) Que informe a adequação dos dispêndios financeiros no período em que as escolas estiverem fechadas, a exemplo dos contratos de
transporte escolar e prestação de serviços, buscando evitar desperdícios e malversação de recursos públicos.
A Secretaria de Educação acatou integralmente os termos da recomendação, conforme ID 33118411.
Durante o trâmite de todo o procedimento foi realizado o acompanhamento mensal no que concerne a suspensão das aulas e a sua política
educacional durante a suspensão, especialmente no tocante a realização de aulas de maneira não presencial (EAD).
Em 18/04/2022 o município informou que as aulas na rede municipal retornaram as atividades integralmente presenciais, com a carga horária
regular por dia letivo, em observância às medidas de segurança e à saúde que a situação impõe (ID nº 53377078).
Ressalte-se que há nesta Promotoria de Justiça o procedimento administrativo nº 41/2021 (SIMP: 000518-161/2021) que trata sobre a retomada
das atividades escolares no município de Esperantina/PI.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que houve o retorno totalmente presencial das atividades escolares, conforme documento de ID nº 53377078, e
que há neste órgão ministerial o procedimento administrativo nº 41/2021 (SIMP 000518-161/2021), que trata sobre o acompanhamento da
retomada das atividades escolares presenciais no município de Esperantina/PI.
Ademais, durante o curso do procedimento não houve notícias de quaisquer irregularidades que pudessem ensejar intervenção ministerial quanto
ao objeto deste procedimento.
Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo retorno total das aulas presenciais acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000322-161/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000322-161/2022, que trata de representação subscrita pelo vereador Mauro Andrade Miranda de
Carvalho, noticiando possível irregularidade na aquisição de um veículo de luxo, modelo triblazer, ano 2021/2022, para o uso da prefeita do
município de Esperantina/PI, Ivanária Sampaio.
Em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência da notícia de fato nº 14/2022 (SIMP: 000128-426/2022),
autuado e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos mencionados nos documentos de ID nº
53419943.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas na notícia de fato nº 14/2022 (SIMP:
000128-426/2022), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 28/2022
Objeto: converter a notícia de fato nº 47/2021 (SIMP: 000312-161/2021) em procedimento preparatório nº 07/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625/93 e
no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a notícia de fato nº 47/2021 tem como assunto apurar uposto acúmulo indevido de cargos por parte de Cleison do Nascimento
Alves;
CONSIDERANDO que a comprovação das ilegalidades indicadas, podem significar prejuízo ao erário municipal, conduta que pode, ser
configurada como ato de improbidade administrativa (art. 10 da Lei 8.429/1992);
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários: (i) a de dois cargos de professor, (ii) a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico; e (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
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CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da notícia de fato nº 47/2021 até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de requisitar as informações anteriormente solicitadas ao município, tendo em vista a ausência de
respostas as solicitações;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório de inquérito civil, previsto pelo art. 129, inciso VI da Constituição Federal; art. 26, inciso I da
Lei nº 8.625/1993 e art. 2º §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público é o meio procedimental adequado
para a coleta de informações preliminares destinadas à verificação da necessidade ou não de instaurar inquérito civil;
RESOLVE converter a notícia de fato nº 47/2021 emprocedimento preparatório nº 07/2028, com o fim de apurar suposta acumulação
indevida de cargos por parte de Cleison do Nascimento Alves, com fulcro no art. 2º, § 5º e § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público, determinando, para tanto:
a) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
b) Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume
e arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
d) Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para conhecimento;
e) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.3. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23305
PORTARIA Nº 14/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 04/2022
SIMP Nº 000089-344/2021
Portaria nº 14/2022 - Objeto: Converter o procedimento preparatório nº SIMP 000089-344/2021 em inquérito civil de nº 04/2022 (SIMP nº 000089344/2021), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no EDITAL SEDUC-PI/GSE N° 4/2021 e possíveis desvios de funções de
servidores da SEDUC.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e
pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis(art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO o procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades no EDITAL SEDUC-PI/GSE N° 4/2021 e
possíveis desvios de funções de servidores da SEDUC.
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 4º, §6º e §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a persecução penal nos casos das ações penais públicas, nos termos do art. 129, inciso I da
CF/88;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública, nos termos do art. 5º, I da Lei nº
7.3347/85;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos de convicção quanto aos fatos supracitados.
R E S O L V E:
CONVERTER este procedimento preparatório em inquérito civil nº 04/2022 (nº SIMP 000089-344/2021), determinando ainda o que segue:
a) autue-se e registre-se;
b) publique-se no diário oficial;
c) comunique-se ao CSMP;
d) cumpra-se as diligências determinadas no despacho de ID 53527733;
f) cumpra-se.
g) registre-se.
Teresina (PI), 04 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

4.4. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23306
PORTARIA Nº 27/2021
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVOSIMPNº002687-361/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelo
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625/93, e com fundamento no art. 129
da Constituição Federal.
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 (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal dispõe que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, ao esta- belecer a Política Nacional das Relações de Consumo cujo objetivo é
atender as necessi- dades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transpa-rênciaea harmonia dasrelações deconsumo;
CONSIDERANDOo Documento de Fiscalização nº 201.000.19.27.544894, oriundo da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no qual se ve- rifica
infrações ao Código de Defesa do Consumidor praticadas pela empresa POSTO P. DA SILVA LTDA - ME;
CONSIDERANDOque o mencionado documento de fiscalização constatou que no Bico nº11 - Ao serem indicados 20 litros na bomba medidora, o
produ- to era visualizado no visor da medida-padrão de 20 litros, mas somente havia depositado os seguintes volumes (em litros) do combustível
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Óleo Diesel B S500 Comum 19,900 (1ª conferência) e 19,860 (2ª conferência);
CONSIDERANDO que referida constatação sinaliza para a incon- gruência no que toca ao Diesel efetivamente pago pelos consumidores e
aquele que os mesmos efetivamente recebem em seus veículos, causando-lhes assim induvidoso preju- ízo, e que, em função disso, na mesma
ocasião, o Bico de combustível 11, do revende- dor foi INTERDITADO;
CONSIDERANDO que a prática constitui, em tese, ofensa ao dispos- to no Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 6º, inciso II, art. 39, inciso
VIII, bem como o delito do art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDOa notícia submetida ao Ministério Público, registrada sob o SIMP nº 002687-361/2021, na qual a Agência Nacional de Petróleo
encaminha cópia integral dos autos do processo ANP nº 48611.202624/2019-16 para conhecimento e adoção de providências nos termos do art.
17 da Lei nº 9847/1999.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das medidas
consumeristas, especialmente no tocante a política nacional das relações de consumo, pela empresa POSTO P. DA SILVA LTDA - ME, nos
termos do art. 10, do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04, de 07 de outubro de 2020, c/c a Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, e do
art. 8º, II, da Res. 174/2017 do CNMP.
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, nos termos da taxonomia definida no Ato Conjunto
PGJ/Procon nº 04/2020, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta ao CSMP e ao Procon/MPPI, para
conhecimento.
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado.
Publique-se no DOMP.
Após, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Picos-PI, 2 de May de 2022. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP de nº 000513-361/2021
RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVANº02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu
representante, com atuação na 7ª Promotoria de Justiça de Picos, 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:
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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o artigo 197, também da Constituição Federal, estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos das pessoas com deficiência, de acordo com o
artigo 79, parágrafo 3º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que dentre as diretrizes da Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência, destacam-se: a) promoção da qualidade de
vida das pessoas com deficiência; b) assistência integral à saúde da pessoa com deficiência; c) prevenção de deficiências; d) ampliação e
fortalecimento dos mecanismos de informação; e) organizaçãoe funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência; f)
capacitação derecursoshumanos;
CONSIDERANDO que as pessoas com deficiência têm o direito de gozardo estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação
baseada na deficiência, assim como os Estados Partes devem assegurar às pessoas com deficiência programas de atenção à saúde gratuitos ou
a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que
são oferecidos às demais pessoas, e esses serviços devem ser oferecidos o mais próximo possível de suas comunidades,
inclusivenazonarural, de acordo com o artigo 15, inciso V, Lei de n° 13.146, de 06 de julho de 2015;
CONSIDERANDO que a Portaria de Consolidação n° 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 (Origem: Portaria nº 793 de 24 de abril de 2012),
que institui aRededeCuidados à Pessoa com Deficiência, no âmbito do SUS, parte da necessidade
deampliar,qualificarediversificarasestratégiasparaaatençãoàspessoascomdeficiência física, auditiva, intelectual, visual, estomia e múltiplas
deficiências, por meio deuma rede de serviços integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atençãopara atender às pessoas
com deficiência, assim como iniciar precocemente as açõesdereabilitação edeprevenção precocedeincapacidades1;
CONSIDERANDOque, para atingir os objetivos para os quais fora instituída, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência se organiza em três
componentes, quais sejam: Atenção Básica; Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas
Deficiências; e Atenção Hospitalar e de Urgência e de Emergência (art. 11 do Anexo VI da Portaria de Consolidação nº 3/2017;
CONSIDERANDOque, no componente da Atenção Especializada em Reabili- tação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas
Deficiências, dá-se desta- que às regras de funcionamento de seus pontos de atenção - dentre os quais fazem parte os Centros Especializados
em Reabilitação (CER)2 - e sua função como serviço de referência regulado;
CONSIDERANDO que o CER pode ser organizado das seguintes formas:
a) CER II - composto por dois serviços de reabilitação habilitados; b) CER III - composto por três serviços de reabilitação habilitados; c) CER IV composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados;
CONSIDERANDO os autos do Procedimento Administrativo - SIMP nº 000513-361/2021, instaurado nesta Promotoria de Justiça com o objetivo
de apurar as informações encaminhadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região (CREFITO-14), quanto à
necessidade de regularização das atividades da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência na Região de Picos;
P o r t a r i a d e C o n s o l i d a ç ã o n ° 3 / G M / M S d e 2 8 d e s e t e m b r o d e 2 0 1 7 .
D i s p o n í v e l
e m :
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html. Acesso em: 28 out, 2021.
Art. 14 do Anexo VI da Portaria de Consolidação nº 3/2017: "Art. 14. O componente Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física,
Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências contará com os seguintes pontos de atenção: I - estabelecimentos de saúde habilitados
em apenas um Serviço de Reabilitação; II - Centros Especializados em Reabilitação (CER); e III - Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO)".
CONSIDERANDOque, da análise das informações apresentadas pelo CREFITO-14, observa-se que o Plano de Ação/Intervenção da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal De Saúde De Picos/PI está flagrantemente defasado e não se encontra devidamente
implementado;
CONSIDERANDOque, da análise da documentação encaminhada, mormente do Ofício GAPRE nº 215/2020/CREFITO-14, observa-se que a
maioria das irregularidades apontadas versam sobre a regulação de pacientes para a Rede de Cuidados à PessoacomDeficiência
(RCPD)dePicos;
CONSIDERANDO que várias das irregularidades foram, inclusive, apontadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) e
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pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em auditoria realizada in loco na Secretaria Municipal de Saúde de Picos/PI e nos Centros
Especializados de Reabilitação Tipo IV — CER IV, entre os dias 11 a 13 de junho de 2019 e, embora transcorridos dois anos de tais
recomendações, não há nos autos documentos que evidenciem o efetivo cumprimento das medidas indicadas;
CONSIDERANDO que o município é o responsável por garantir o acesso às consultas especializadas, seja em seu próprio território ou mediante
pactuação com outros municípios e, caso uma municipalidade não disponha de estrutura ou de recursos financeiros para disponibilizar todas as
especialidades médicas, ele pode dispor da PPI, encaminhando o paciente para atendimento fora do seu território.
CONSIDERANDOque a pactuação é intermediada pela Secretaria Estadual de Saúde/Coordenação de Planejamento e de acordo com discussão
nas Comissões Intergestores Regionais (CIR) e Bipartite (CIB), onde a rede assistencial de cada município é analisada, bem como sua produção
de saúde;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Estado do Piauí, mediante a PPI e o critério populacional, fizeram o
redimensionamento dos tetos físicos de reabilitação dos Municípios que compõem os três territórios, quais sejam, Vale do Rio Guaribas, Vale do
Canindé e Vale do Sambito", os quais abrangem um total 70 (setenta) municípios, somando uma população de 582.501 (quinhentos e oitenta e
dois mil, quinhentos e um) habitantes, segundo dados fornecidos pelo IBGE;
CONSIDERANDOque, em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 16.11.2021, verificou-se que Picos possui,
atualmente, 01 (um) CER-IV (Clínica de Reabilitação Santa Ana), entidade empresarial, de gestão municipal, que presta atividades ambulatoriais
de média complexidade. O referido
Centro presta serviços de reabilitação, de atenção à saúde auditiva, atenção psicossocial, oftalmologia, órteses, próteses e materiais especiais
em reabilitação;
CONSIDERANDOque, de acordo com informações prestadas pelo CREFITO-14, o Centro de Reabilitação Santa Ana (CER-IV), enfrenta
dificuldades na requalificação da modalidade de antes (CER II), para modalidade IV;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de 1993 e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve RECOMENDARaoPrefeitoMunicipal,Sr.GilMarquesdeMedeiros,eaoSecretário de Saúde, Sr. Aldo Gil de Medeiros, do
município de Picos - PI, a fim de adequar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde de Picos/PI à
Legislação Sanitária vigente:
REALIZAR monitoramento sistemático do CER-IV de Picos, por meio da sua Secretaria de Saúde, mediante auditoriatécnica, apresentando
informações detalhadas no tocante à infraestrutura, processos de trabalho, recursos humanos, metas qualitativas e quantitativas, com análise da
relação de pacientes atendidos nos 04 tipos de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual) que a clínica é habilitada, nos últimos 06 meses,
bemassimdascondiçõesatuaisparaatendimento dos pacientes na forma pactuada ou se há necessidade denovapactuação;
APRESENTARPLANODEAÇÃOe esclarecimentos sobre os problemas constatados, os quais deverão ser encaminhados oportunamente para
discussão colegiada em CIR e CIB;
NOMEAR COORDENADOR E GRUPO CONDUTORpara a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, para que possam otimizar assuntos
pertinentes à RCPD;
P R O V I D E N C I A R
o
d e v i d o
t r e i n a m e n t o
d o s
p r o f i s s i o n a i s
d a
AtençãoBásicaeMédiaComplexidadenasaçõesdesaúdeàpessoacomdeficiência, visando a qualificação dos encaminhamentos realizados
pelos serviços de saúde (Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Policlínicas, etc.) ao CER-IV de Picos/PI, a fim de que haja maior eficiência no
processo de regulação dos usuários, utilizando critérios de priorização do acesso (exemplo: a gravidade dos casos clínicos);
ADEQUARo sistemaderegulação, de modo que sejam utilizados códigos específicos por modalidade de reabilitação de acordo com as
necessidades clínicas dos usuários dos serviços de reabilitação.
ELABORAR,DISPONIBILIZARe PUBLICIZARprotocolos específicos a serem implantados pelos municípios dos 03 (três) Territórios
referenciados (ValedoRioGuaribas,ValedoCanindéeValedoSambito), norteando estes sobre quais pacientes pertencem à Rede de
Reabilitação, quais irão para a baixa complexidade, bem assim sobre o adequado preenchimento das fichas dospacientes,no momento
deencaminhamentopela Atenção Básica.
GARANTIR o acesso adequado à população de todos os municípiosreferenciados,ampliandoe
organizandoarededeatençãobásicanaregião, ordenandoseufluxo,disponibilizandosenhasdeacessoedefinindo quantidade de vagas, para
que a população tenha maior acesso a serviços e procedimentos de qualidade;
REALIZARo devido reencaminhamento dos pacientes anteriormente atendidos pela APAAS, os quais encontram-se desassistidos e muitos dos
quais não poderiam ter seus tratamentos interrompidos, por possuírem diversas patologias graves;
BASEAR a contratualização entre o gestor municipal e o estabelecimento prestador dos serviços de reabilitação em metas qualitativas e
quantitativas, alinhadasaosprincípios,diretrizesenormativasdaRCPD,proporcionando maior capacidade de controle e avaliação da
prestaçãodosserviços contratados, bem assim promovendo maior resolutividade e qualidade dos cuidados oferecidos aos usuários do Sistema
Único de Saúde;
Resolve, ainda, determinar:
Fixação do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Picos cronograma e documentação hábil a provarseufielcumprimento;
Encaminhe-se a presente Recomendação para a devida publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior
do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, para conhecimento,
eaosdestinatáriosparaconhecimentoecumprimento; e
O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Dê-se conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde de Picos, para que acompanhem o cumprimento da presente recomendação e no prazo de
trinta dias encaminhem relatório ao Ministério Público.
Picos - PI, 1 de April de 2022
Paulo Maurício Araújo Gusmão Promotor de Justiça
PORTARIA nº 10/2022
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO-SIMPnº000513-361/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de seu presentante titular da 7ª Promotoria de Picos - PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
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;
CONSIDERANDO o disposto no art. 23, inciso II da Constituição Federal de 1988, que determina ser competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiências;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 7.853/89, a qual dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social,
no que se refere à saúde, diz que os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem "dispensar tratamento prioritário e adequado,
tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas (art. 2.º, inciso II): II - na área da saúde: (...) c. A criação de uma rede de
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serviços especializados em reabilitação e habilitação;
CONSIDERANDO as particularidades da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde
através da Portaria nº 793/2012, do Ministério da Saúde, e atualmente prevista no Anexo VI da Portaria de Consolidação nº 3/2017, também do
MS;
CONSIDERANDO a intelecção da normativa que rege o funcionamento desta Rede, observa-se que é priorizada a regular organização das
demandas e fluxos assistenciais, de modo a garantir o acesso integral dos pacientes aos seus serviços e
observando o princípio da integralidade do cuidado.
CONSIDERANDO que dispõe o art. 2º, da Portaria MS/GM 793/2012, sobre as diretrizes para o funcionamento da Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência,que são: "[...] IV - garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidadointegral e assistência
multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 2º, IV); [...] VI - diversificação das estratégias de cuidado;
VII - desenvolvimentode atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da
cidadania; (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 2º, VII); VIII - ênfase emserviços de base territorial e comunitária, com participação e controle
social dos usuários e de seus familiares; (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 2º, VIII); [...] X - organização
dosserviçosemrededeatençãoàsaúderegionalizada,com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado;
(Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 2º, IX)".
CONSIDERANDO que dispõe o art. 3º, da Portaria MS/GM 793/2012, os objetivos gerais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência,
que são: I - ampliaroacessoequalificaroatendimentoàspessoascomdeficiênciatemporáriaoupermanente; progressiva, regressiva, ou
estável; intermitente ou contínua no SUS; (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 3º, I). [... )III - garantiraarticulaçãoeaintegraçãodos
pontosdeatençãodasredesdesaúdenoterritório, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco. (Origem: PRT MS/GM
793/2012, Art. 3º, III).
CONSIDERANDO que dispõe o art. 4º, da Portaria MS/GM 793/2012, a respeito dos objetivos específicos da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência, dentre outros, regulareorganizarasdemandaseosfluxosassistenciaisdaRededeCuidadosàPessoacomDeficiência (Origem: PRT
MS/GM 793/2012, Art. 4º, VIII);
CONSIDERANDOque para atingir os objetivos nos quais fora instituída, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência se organiza em três
componentes: Atenção Básica; Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências; e
Atenção Hospitalar e de Urgência e de Emergência (art. 11 do Anexo VI da Portaria de Consolidação nº 3/2017.
CONSIDERANDO que em relação, especificamente, ao componente da Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual,
Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências, dá-se destaque às regras de funcionamento de seus pontos de atenção e sua função como serviço
de referência regulado, observarão as seguintes regras de funcionamento: (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 17) I - constituirseemserviçodereferência regulado, que funcione segundo em base territorial e que forneça atençãoespecializada às pessoas com
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente e contínua; severa e em regime de tratamento
intensivo;
(Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 17, I). [...] § 1º Ospontosdeatençãodocomponente de Atenção Especializada em Reabilitação
Auditiva, Física, Intelectual,Visual, Ostomias e Múltiplas Deficiências poderão se constituir como referênciaregional, conforme Plano de
Ação Regional pactuado na Comissão IntergestoresRegional(CIR), de acordo com o previsto no Anexo VI; (Origem: PRT MS/GM 793/2012,
Art. 17, § 1º);
CONSIDERANDO que o art. 19 da referida Portaria dispõe que os Centros Especializados em Reabilitação - CER são pontos de atenção
ambulatorial especializada em reabilitação que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva,
constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde no território, e poderá ser organizado das seguintes formas: CER composto por
dois serviços de reabilitação habilitados - CER II; CER composto por três serviços de reabilitação habilitados - CER III; e CER composto por
quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados - CER IV (Origem: PRT MS/GM 793/2012, Art. 19);
CONSIDERANDOque da análise das informações apresentadas pelo CREFITO-14, o Plano de Ação/Intervenção da Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde de Picos/PI está flagrantemente defasado e não se encontra devidamente implementado;
CONSIDERANDOque em análise da documentação encaminhada, mormente do Ofício GAPRE nº 215/2020/CREFITO-14, observa-se que a
maioria das irregularidades apontadas versam sobre a regulação de pacientes para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) de
Picos;
CONSIDERANDO que em consulta realizada ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 15/03/2022, verificou-se que
Picos possui, atualmente, 01 (um) CER-IV (Clínica de Reabilitação Santa Ana), entidade empresarial, de gestão municipal, que presta atividades
ambulatoriais de média complexidade. O referido Centro presta serviços de reabilitação, de atenção à saúde auditiva, atenção psicossocial,
oftalmologia, órteses, próteses e materiais especiais em reabilitação;
CONSIDERANDOque o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, conforme Resolução nº 174/2017 do CNMP
RESOLVE
com fundamento no art. 8º, inc. II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, INSTAURAROPROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO - SIMP 000513-361/2021, o qual terá por objetivo apurar as informações encaminhadas pelo Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região (CREFITO-14), quanto à necessidade de regularização das atividades da Rede de Atenção à
Pessoa com Deficiência na Região de Picos, determinando as seguintes providências:
Determino, outrossim:
Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham;
Publique-se a presente portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Altere-se a descrição do procedimento, de modo a fazer constar, como seu objeto "Procedimento Administrativo instaurado para
apurarasinformaçõesencaminhadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ªRegião (CREFITO-14), quanto
à necessidade de regularização das atividades daRededeAtençãoàPessoa com DeficiêncianaRegiãodePicos".
6. Cumpra-se o despacho posterior. Cumpra-se.
Picos - PI, 1 de April de 2022
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS - PI23308
Notícia de F
SIMP nº000346-267/2021
DECISÃODE ARQUIVAMENTO
Trata-se de representação formulada por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Piauí, informando possível descumprimento das medidas
impostas pela
O.M.S. por parte dos empresários: José Osmar (Supermercado Nego de Lourdes); Luís Oliveira (Supermercado São Luís); e Silvaneide
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(Supermercado Sousa), todos situados no Município de Isaías Coelho/PI.
Aduz o denunciante que as irregularidades, por parte dos empresários, ocorrem quando do funcionamento do comércio de portões fechados com
os seus funcionários todos aglomerados entre si e realizando atendimentos em total risco de propagação da COVID-19, considerando a ausência
de circulação de ar, a aproximação entre os próprios funcionários, o fluxo de pessoas dentro do estabelecimento além do permitido, bem como
pela ausência do uso de equipamentos de proteção individual-EPI.
Relata ainda possível inércia da Administração Pública no tocante à fiscalização, visto que os empresários estão descumprindo tais medidas ao
que parece, desde o Decreto Municipal n. 39.2021, de 1 de junho de 2021, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.
É sabido que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30.01.2020, declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19)
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).
Diante de tal cenário, expediu-se a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional em virtude do Coronavírus. Ademais, tal norma fora modificada pela Medida Provisória
926, de 20 de março de 2020 e Decreto da Presidência da República n. 10.282, de 20 de março de 2020.
Neste afã, Estados e Municípios, em que se inclue o Estado do Piauí, bem como o Município ora denunciado, baixaram decretos dispondo acerca
da contenção e disseminação do COVID-19.
Considerando isso, mostra-se necessário que o ente municipal em referência apresente esclarecimentos no tocante a sua atuação frente à
pandemia que ainda permanece em estado preocupante.
Foram solicitadas informações sobre os fatos ao Município de Isaías Coelho/PI via PGM ou Assessoria Jurídica e a Secretaria Municipal de
Saúde de Isaias Coelho/PI. No entanto, inexiste nos autos comprovação de manifestação dos referidos órgãos.
A notícia de fato encontra-se com prazo de tramitação vencido. É o relatório. Decido.
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.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
P
a
r
á
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o
prazodocaput,omembrodoMinistérioPúblicopoderácolherinformaçõespreliminaresimprescindíveisparadeliberarsobreainstauraçãodopro
cedimentopróprio,sendo vedada a expedição de requisições".
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém,
àfaltadequalquerindíciodapráticadecrime,de ilícitofuncionaloude infraçãoadministrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação
preliminar sumária, devidamente justificada. (...)
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Sendo assim, ausentes os elementos primários solicitados resta impossível, no atual momento, entender pertinente a continuidade da atuação
ministerial por meio de procedimento investigatório.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTOSUMÁRIOdo feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Cumpra-se.
Itainópolis, 07 de fevereiro de 2022.
(assinadodigitalmente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora deJustiçaTitularda PJ deJaicós, respondendocumulativamentepela PJ deItainópolis(PortariaPGJ/PInº 88/2022)
NF n. 009/2021
SIMP: 000237-267/2021
DECISÃO
Trata-se de comunicação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPPI informando da existência do Procedimento Administrativo de
Acompanhamento do Regime Especial do Pagamento de Precatórios do MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS/PI, solicitando-se análise de cabimento
das providências do inc. II do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Diante disto, foi solicitado ao Município de Itainópolis/PI, que informasse e comprovasse, se o pagamento dos precatórios dos recursos referidos
no art. 101 do ADCT foram tempestivamente liberados.
Em resposta a solicitação, o município apresentou os comprovantes de pagamentos e informou ter tomado conhecimento da obrigação de
pagamento mensal do valor de precatórios e este pagamento será honrado sem mais atrasos, com devido encaminhamento dos respectivos
comprovantes a esta Promotoria.
É o relatório. Decido.
O cerne do presente procedimento foi, em síntese, manifestar pela regularidade dos pagamentos dos precatórios dos recursos referidos no art.
101 do ADCT.
Têm-se dos autos que, após solicitar informações, por este órgão ministerial ao gestor municipal, foi enviado os comprovantes, bem como
prestado informações sobre a regularização dos pagamentos.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuaçãoresolutivadeste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente procedimento, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com cópia dos autos, cientifique-se ao noticiante da presente decisão, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dia, conforme determina o art. 4º,
§1º da Resolução CNMP nº 174/17.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
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Itainópolis/PI, 03 de dezembro de 2021.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil
SIMP nº000059-267/2021
DECISÃODE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a regular a implementação e regulamentação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo de Itainópolis.
O procedimento teve como objetivo principal incitar a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo no Município de Itainópolis.
Expediu-se recomendação ao Município de Itainópolis-PI para implementação e regularização do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
no Município de Itainópolis.
O município de Itainópolis-Pi apresentou manifestação e documentos demonstrando o cumprimento da recomendação, conforme ID: 34197814.
É o relatório necessário. Decido.
Preliminarmente, há de se ressaltar que toda e qualquer ação pública deve ser amparada em lastro motivador mínimo dotado de razoabilidade e
proporcionalidade, não se podendo relegar dita regra constitucional a ação ministerial de investigar, ainda que em seara cível e/ou administrativa,
mesmo com foco principiológico pro societate extremo.
Atuação pública investigativa, sem qualquer espécie de prévia motivação específica, corresponde a ato discricionário eivado de pessoalidade,
uma vez que não haveria, sequer notícia inicial justificante para dita atuação estatal, vicissitude que deve ser refugada, seja pelo princípio da
razoabilidade, seja pelo princípio da impessoalidade e eficiência administrativa, seja, por fim, porque a destinação de força pública de
investigação deve ser pautada em lastro fático mínimo, diga-se, justa causa.
Destarte, o cerne da demanda, em síntese, incitar a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo no Município de Itainópolis.
Neste cenário, conforme os documentos acostados pela municipalidade no ID: 34197814, houve a criação e implementação do PLANO
MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS/PI. Sendo
assim, o procedimento cumpriu os fins a que se destinou, tendo atuação resolutiva.
Portanto, não é pertinente a este órgão ministerial manter aberto procedimento cujas provas anexadas indicam que inexistência de fundamento
para sua manutenção, pois ausentes indícios de malversação de recursos públicos ou dano ao patrimônio, assim, o objeto da demanda está
prejudicado.
Deste modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de notificar o noticiante em razão da demanda ter sido aberta em face de dever de ofício.
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)
Inquérito Civil
SIMP nº000715.267.2020
DECISÃODE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a possível prática de ato de improbidade administrativa de dano ao erário, praticada por José de
Andrade Maia, após as prestações de contas do Convênio n. 179/2010, firmado entre o Município de Vera Mendes e a SEDUC.
É o que cabe relatar. Decido.
Inicialmente, cumpre notar que o presente inquérito civil foi instaurado para investigar irregularidade praticada no ano de 2010 pela administração
do Município de Vera Mendes-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)
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- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de 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 dos Tribunais Superiores.
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 2010, já decorridos no mínimo 12 (doze) 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.
PI.
Cientifique-se ao noticiante, qual seja, o MUNICÍPIO DE VERA MENDES/
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)

4.6. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23310
DECISÃO
Referente ao Protocolo SIMP n. 002073-369/2021
Autos digitais conclusos.
Cuida-se de Notícia de Fato tramitando exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), sob o n. 002073-369/2021, a qual
tem como objeto notícia-crime encaminhada ao e-mail da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba/PI pelo Procurador-Geral
do Município de Ilha Grande/PI, dando conta, em apertada síntese, da possível prática, por parte de Herbert de Moraes eSilva, ex-prefeito do
Município de Ilha Grande/PI, de crimes tipificados no artigo 1º, incisos VI e VII, do Decreto-Lei n. 201/1967 e de atos de improbidade
administrativa previstos no art. 11, incisos I, II e VI, da Lei Federal n. 8.429/1992.
Por meio do despacho de ID n. 34164004, ordenei: "a) com base no artigo 3º, caput, da Resolução CNMP n. 174/2017, a prorrogação, por mais
90 (noventa) dias, do prazo de apreciação da presente notícia de fato; b) que, por meio de ofício a ser encaminhado via "SEI!", o Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí seja comunicado acerca dessa prorrogação; c) a juntada aos autos de cópia integral do
Protocolo SIMP n. 001857-369/2021; d) a remessa dos autos à Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências supra, em observância ao
Ato PGJ n. 931/2019"1.
Determinações ministeriais cumpridas pela Secretaria Unificada, com resultado positivo, conforme consta na certidão de ID 34700343 e segundo
se vê nos movimentos de IDs 34570419, 34700065 e 34700177.
Empós, o procedimento foi devolvido, pelo SIMP, a esta promotoria. É o necessário, por ora. Passo à análise da situação dos autos.
De forma resumida, os fatos noticiados ao órgão ministerial cingem-se:
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1. ID n. 34164004, p. 02.
ao fato de o noticiado Herbert de Moraes e Silva não ter prestado contas integrais do Município de Ilha Grande do Piauí/PI relativas ao período
em que geriu esse ente federativo na qualidade de prefeito, na medida em que deixou de apresentar:
SAGRES Contábil dos meses de novembro e dezembro de 2020;
SAGRES Folha dos meses de novembro e dezembro de 2020; e
Doc. Web dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020; e
diversas irregularidades que a atual prefeita do Município de Ilha Grande do Piauí/PI disse ter encontrado após sua posse:
"atraso no pagamento do funcionalismo da área da saúde, sucateamento dos bens públicos (veículos), ausência de inventário, cessão irregular
de bens do Município, dilapidação do patrimônio público, arquivos totalmente destruídos etc, dividas exorbitantes com Precatórios Judiciais,
dividas previdenciárias dos meses de dezembro e 13º salário, diversas irregularidades junto ao CAUC"2; e, ainda,
o fato de que "não foi encontrado na Prefeitura Municipal um único documento acerca da prestação de contas dos anos de 2017 a 2020"3.
Compulsando os autos, verifiquei na documentação emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que, relativamente à obrigação de prestar
contas, o Município de Ilha Grande/PI encontra-se inadimplente quanto à comprovação de regularidade de tributos, contribuições previdenciárias
e dívida ativa da União, bem como de contribuições para o FGTS. No ensejo, verifiquei também a inadimplência do município quanto à
demonstração da aplicação mínima de recursos em saúde, além de outras irregularidades, de somenos relevância no momento.
Entendo serem de interesse direto da União o devido pagamento de tributos, de contribuições previdenciárias e da dívida ativa da União, o
regular adimplemento das contribuições para o FGTS e a efetiva aplicação do mínimo previsto de recursos
2. ID 33161331, p. 13. Sic.
3. Ibidem.
em saúde, na medida em que constituem matéria sujeita à fiscalização de órgãos federais (Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas da União, p. ex.).
A apontada presença de interesse da União tem o condão de atrair, para o âmbito da Justiça Federal, a competência para o processamento e
julgamento das infrações penais noticiadas, nos termos do artigo 109, inciso IV, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...]
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral [...].
Por reforçar o entendimento acima exposto, transcrevo abaixo os termos da Súmula n. 208 do Superior Tribunal de Justiça:
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.
Por outro lado, considero que o reconhecimento da competência da Justiça Federal no caso traz como consequência a atribuição exclusiva do
Ministério Púbico Federal para promover a persecução penal dos crimes noticiados.
Tendo isso em vista, assim como que o aspecto cível dos fatos noticiados são apurados pelo Ministério Público do Estado do Piauí, em
procedimento diverso (SIMP n. 001857-369/2021), reputo imperativa a remessa da vertente notícia de fato à Procuradoria da República no
Município de Parnaíba/PI, para adoção das providências cabíveis.
Acerca de tal remessa, oportuno registrar o que dispõem os §§ 2º e 3º da Resolução CNMP n. 174/2017, em sua literalidade:
Art. 2º. [...]
§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público
promoverá a sua remessa a este.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de
Coordenação e Revisão se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação
desses órgãos.
Isso posto, conquanto a documentação acostada esteja a indicar com firmeza que as informações supostamente sonegadas pelo noticiado são
fiscalizadas por órgão federal, e apesar de o raciocínio jurídico consolidado na súmula acima transcrita confirmar a atribuição do Ministério
Público Federal para apreciar a vertente notícia-crime, questões de zelo me levam a considerar mais adequado que a remessa desta notícia de
fato ao Ministério Público Federal seja precedida de homologação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Diante de todo o exposto, com base no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula n. 208 do Superior Tribunal de Justiça, declino
da atribuiçãopara atuar nesta notícia de fato em favor da Procuradoria da República noMunicípiodeParnaíba/PI.
Via de consequência, determino:
que, por meio de ofício a ser encaminhado por meio eletrônico, preferencialmente, acompanhado de cópia da presente decisão, o noticiante seja
cientificado do declínio de atribuição e do prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso, na forma do artigo 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n.
174/2017, bem como informado de que o protocolo de eventual recurso deve ser feito, de preferência, por e-mail à Secretaria Unificada das
Promotorias de Justiça de Parnaíba/PI (secretariaunificadaparnaiba@mppi.mp.br), com referência ao Protocolo SIMP n. 002073-369/2021;
a publicação desta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
que, esgotado o prazo recursal com ou sem a interposição de recurso pelo noticiante, os autos sejam encaminhados pelo SIMP ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de homologação do declínio de
atribuição, na forma preconizada pelo artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017;
que, por meio de ofício a ser encaminhado pelo "SEI!", o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí seja comunicado do declínio
de atribuição, bem como de seu efetivo encaminhamento pelo SIMP, anexando-se ao ofício supramencionado cópia integral deste despacho;
caso homologada a presente decisão, que:
cópia integral dos autos seja remetida à Procuradoria da República no Município de Parnaíba/PI, via ofício a ser protocolizado no sítio eletrônico
do Ministério Público Federal (página "MPF Serviços", disponível em: http://www.mpf.mp.br/mpfservicos); e
cientificar o noticiante acerca da homologação do declínio de atribuição, via ofício a ser encaminhado por meio eletrônico, preferencialmente;
na hipótese de o Conselho Superior não homologar o declínio de atribuição, fazer os autos novamente conclusos a esta promotoria; e
o encaminhamento dos autos à Secretaria Unificada pelo SIMP, para cumprimento das diligências supra, em observância ao Ato PGJ n.
931/2019.
Cumpra-se.
Parnaíba/PI, data e horário da assinatura eletrônica.
(Documento assinado eletronicamente por certificação digital)
RÔMULO PAULO CORDÃO
Promotor de Justiça titular da 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI Respondendo pela 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

4.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI23311
Notícia de Fato Criminal nº 011/2022
SIMP nº 000216-440/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ABANDONO E MAUS TRATOS CONTRA ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 011/2022, após encaminhamento de despacho proferido no Procedimento
Administrativo nº 28/2021, instaurada no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, por meio de denúncia encaminhada pelo
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Conselho Tutelar do Município de Fartura do Piauí/PI, com finalidade de apurar situação de vulnerabilidade em que se encontra a adolescente E.
L. C. A., em razão de sofrer importunações sexuais por parte de seu padrasto, e em razão de sua genitora não aceitar as acusações e se
recusara receber a menor em sua casa após a denúncia (ID. 53185112).
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 117/2022 - 3PJSRN a Delegacia Especializada da Mulher em São
Raimundo Nonato (ID. 53193947), no qual solicitava informações sobre a existência ou não de procedimento investigativo sobre os fatos em
análise.
Em que pese ausência de resposta, esta Promotoria de Justiça diligenciou junto ao sistema SINESP PPE, conforme certidão e documentos que
dormitam em ID. 53423820, oportunidade em que foi constatado a existência de Inquérito Policial instaurado para averiguar os mesmos fatos
narrados nesta Notícia de Fato Criminal, registrado sob o nº 00007584/2021, oriundo do Boletim de Ocorrência nº 00057495/2020.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de inquérito policial vigente, nota-se restado esgotado o objeto da presente Notícia de Fato, devendo a persecução se dá
dentro do bojo do procedimento de investigação criminal existente, nos termos da norma processual penal. Assim, o arquivamento é medida que
se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, promova-se o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato Criminal nº 005/2022
SIMP nº 000065-440/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 005/2022, após recebimento de cópia da Notícia de Fato nº 000154376/2021, instaurada no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, por meio denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar
do Município de Fartura do Piauí/PI, informando sobre maus tratos sofridos pela criança D. E. da S. V, de 04 (quatro) anos de idade, por parte
dos seus pais, Sra. SAMIRA RIBEIRO VIANA e Sr. GEMARIMDA SILVA BARBOSA (ID. 53173546).
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 99/2021 - 3PJSRN a Delegacia Especializada da Mulher em São Raimundo
Nonato (ID. 53181614), no qual solicitava informações sobre a existência ou não de procedimento investigativo sobre os fatos em análise.
Em que pese ausência de resposta, esta Promotoria de Justiça diligenciou junto ao sistema SINESP PPE, conforme certidão e documentos que
dormitam em ID. 53422288, oportunidade em que foi constatado a existência de Inquérito Policial instaurado para averiguar os fatos narrados
nesta Notícia de Fato Criminal, registrado sob o nº 00001988/2022, oriundo do Boletim de Ocorrência nº 00027863/2022-A01.
Inclusive, a partir da análise dos documentos juntados, é possível vislumbrar o envio do referido do IP ao Poder Judiciário, devidamente relatado.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de inquérito policial vigente, inclusive concluído e enviado ao Juízo Criminal desta Comarca, nota-se restado esgotado o
objeto da presente Notícia de Fato, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de investigação criminal existente, nos termos
da norma processual penal. Assim, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, promova-se o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI23312
PORTARIA GPJSP nº 14/2022
Converte a Notícia de Fato nº 56/2021, SIMP nº 001530-255-2021, em Procedimento Administrativo nº 08/2022, para acompanhar e tomar
providências quanto à situação de MARCIELE FEITOSA DA SILVA, paciente residente e domiciliada em São Pedro do Piauí, acometida de
câncer, que necessita realizar tratamento com iodoterapia.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, tendo em vista a NOTÍCIA DE FATO nº 56/2021, SIMP nº 001530-255-2021,
informada por meio de certidão do assessor desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, dando conta de que MARCIELE FEITOSA DA
SILVA, paciente residente e domiciliada em São Pedro do Piauí, acometida de câncer, necessita realizar tratamento com iodoterapia;
CONSIDERANDO a assoberbada rotina de trabalho desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, haja vista a mesma compreender 04
(quatro) municípios (São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres);
CONSIDERANDO que, em razão destes fatos, não foi possível concluir esta Notícia de Fato n.º 56/2021, no prazo adequado, ensejo que devam
ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Resolução CNMP Nº 174/2007 determina que "a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias";
CONSIDERANDO que o referido procedimento tramita há mais de 120 (cento e vinte) dias;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174/2017 determinou que "art. 8º. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: (...) III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;"
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CONSIDERANDO o DESPACHO encaminhado pelo CAODS, juntado no movimento de nº 53504977, consignando que "De ordem da Exma. Sra.
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, Promotora de Justiça/Coordenadora do CAODS, encaminhamos respostado Hospital Universitário ao
OFÍCIO Nº 136/2022/CAODS/MPPI, no qual se manifesta pela inviabilidade de atendimento do pleito requisitório sem a autorização do paciente
para o envio das informações, solicitando que, na forma do art. 5º da Resolução CFM nº 1.605, de 2000, o Ministério Público do Estado do Piauí
apresente a autorização escrita da paciente e a encaminhe para que seja possível o fornecimento das informações médicas requisitadas.
Registramos que a necessidade de consentimento pelo titular para tratamento de dados pessoais também está prevista no inciso I, art. 7º, da Lei
13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nesse esteio, sugerimos seja solicitada autorização escrita da paciente
obtenção das informações do prontuário junto ao HU, nos termos do art. 5º da Resolução CFM nº1.605, de 2000 e art. 7º, I, da Lei 13.709/2018,
com posterior envio ao CAODS para encaminhamento ao referido estabelecimento de saúde. Respeitosamente";
CONSIDERANDO a CERTIDÃO juntada no movimento de nº 53528760, com autorização da paciente para o envio das informações, na forma do
art. 5º da Resolução CFM nº 1.605, de 2000;
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 08/2022, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, a fim de
acompanhar e tomar providências quanto à situação de MARCIELE FEITOSA DA SILVA, paciente residente e domiciliada em São Pedro
do Piauí, acometida de câncer, que necessita realizar tratamento com iodoterapia, determinando as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ e ESTADO DO PIAUÍ;
a classe: 910033 - Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis; o assunto: 900183; o assunto: (12496)
Oncológico => Fornecimento de medicamentos;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (CAODS);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja oficiado o CAODS, encaminhando-se CERTIDÃO juntada no movimento de nº 53528760, com autorização da paciente para o envio das
informações, na forma do art. 5º da Resolução CFM nº 1.605, de 2000;
6. Sejam os autos conclusos, aguardando-se resposta do CAODS;
7. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 05 de maio de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 14/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 09/2022 para fiscalizar e acompanhar a prestação de contas de órgãos e instituições beneficiárias com
recebimento de prestações pecuniárias provenientes de transações penais celebradas em processos judiciais que tramitam na Comarca de São
Pedro do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174/2017 determinou que "Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar e acompanhar a prestação de contas de órgãos e instituições beneficiárias com recebimento de
prestações pecuniárias provenientes de transações penais celebradas em processos judiciais que tramitam na Comarca de São Pedro do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade de dar maior efetividade às prestações pecuniárias, aprimorando-se a qualidade da destinação das penas
impostas;
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 09/2022, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, a fim de
fiscalizar e acompanhar a prestação de contas de órgãos e instituições beneficiárias com recebimento de prestações pecuniárias
provenientes de transações penais celebradas em processos judiciais que tramitam na Comarca de São Pedro do Piauí, determinando as
seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ e ESTADO DO PIAUÍ;
a classe: 910033 - Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis; o assunto: (12731) Transação Penal;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como ao Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja realizado relatório, com levantamento dos valores relativos a prestações pecuniárias provenientes de transações penais celebradas em
processos judiciais que tramitam na Comarca de São Pedro do Piauí já destinados aos órgãos e entidades beneficiárias;
6. Sejam juntados documentos pertinentes, tais como: ATA onde estão consignadas as obrigações de pagamento de transações penais; Ofícios
já encaminhados aos órgãos e entidades;
7. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 05 de maio de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA - PI23313
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022
SIMP nº 000678-197/2021
OBJETO: Possível irregularidade em licitação - Cajueiro da Praia
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita na Promotoria de Justiça de Luís Correia procedimento administrativo, após denúncia encaminhada a Promotoria de Justiça, pelo
Ministério Público Federal por declínio de competência, para apurar possível irregularidade em contratação da pessoa jurídica LHS Cavalcante
Promoções e Eventos ME (CNPJ 28.830.747/0001-96).
Consta da referida reclamação que a contratação da LHS Cavalcante Promoções e Eventos ME (CNPJ 28.830.747/0001-96), por inexigibilidade
de licitação, para a realização de shows na emancipação do município de Cajueiro da Praia/PI (Processo nº 011/2017) e no réveillon (Processo nº
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012/2017), valor este muito acima do normal e apresentado naquele dia pela firma vencedora, ou seja, por valores superfaturados (R$ 52.000,00
e R$ 28.000,00, respectivamente), todavia, o expediente transcorreu sem resposta (ID nº 3469059).
Vieram os autos conclusos.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Em análise procedimental, verifica-se que o presente procedimento é oriundo da conversão da Notícia de Fato nº 051/2021 em procedimento
administrativo, tendo em vista que o prazo da Notícia de fato transcorreu sem resolução efetiva do feito. Ademais, frisa-se que o a gestão
municipal mudou e ainda assim não foram localizados dados referentes ao material de investigação, a documentação juntada não justifica a
instauração de inquérito civil público ou persecução penal, portanto o arquivamento é medida que se impõe.
No caso em tela, não restaram comprovados os indícios que deram início à presente investigação
Deste modo, após análise da matéria tratada no presente Procedimento Administrativo, dou-o por concluído, com escopo no art.12 da Resolução
nº 174/2017 do CNMP.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, é necessária a cientificação do mesmo.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia -PI, 03 de maio de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
L
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020
SIMP nº 000347-197/2020
OBJETO: Acompanhar e fiscalização as licitações e contratos firmados durante a situação de emergência fundada na Pandemia do
COVID-19, no âmbito do município de Luís Correia
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado em virtude da Declaração de emergência em saúde, datada em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus e diante da necessidade de acompanhamento dos gastas públicos com
medidas preventivas a infecção humana pelo novo coronavírus - Covid-19 no município de Luís Correia, assim como o tratamento daqueles que
se infectaram.
A Promotoria de Justiça comunicou o Centro Ministerial de defesa da saúde (CAODS) acerca da instauração de procedimento e determinou a
juntada das Recomendações ministeriais acerca do tema.
O ofício 092/2020, encaminhando por esta Promotoria de justiça a municipalidade versava acerca dos procedimentos a serem para a prestação e
correta publicidade dos gastos dos recursos públicos destinados ao combate da pandemia do COVID-19 (D nº 31347041).
O Município de Luís Correia apresentou os contratos firmados até então e apontou também as dotações orçamentárias do crédito extraordinário
requerido, detalhando as despesas (ID nº 31404628).
Posteriormente, foi encaminhada denúncia anônima questionando os gastos realizados para adquirir cabines para desinfecção de pessoas.
A denúncia apresentada não indica fato certo e a documentação juntada não justifica a instauração de inquérito civil público ou persecução penal.
Vieram os autos conclusos.
A Promotoria de Justiça instaurou o presente procedimento ainda no início da pandemia de COVID-19, passados quase dois anos, a população
segue sendo vacinada e pode-se verificar que houve o esgotamento do objeto, ademais ressalta-se que novos fatos ou descumprimentos
relacionados ao contágio por COVID-19 podem ser apurados em procedimentos atinentes ao ano de 2022.
Deste modo, após análise da matéria tratada no presente Procedimento Administrativo, dou-o por concluído, com escopo no art.12 da Resolução
nº 174/2017 do CNMP.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia -PI, 21 de março de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
L
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2021
SIMP nº 001044-197/2019
OBJETO: Acompanhar possível ato de improbidade administrativa
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita na Promotoria de Justiça de Luís Correia procedimento administrativo nº 007/2021, cujo escopo é acompanhar os gastos com a
construção de calçamento na localidade Bezerro Morto.
Foi expedido ofício a Secretário de administração municipal para que forneça cópia do projeto básico da tomada de preço nº 2019.08.28.01,
todavia o expediente transcorreu sem resposta (ID nº 3469059).
Vieram os autos conclusos.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
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Em análise procedimental, verifica-se que o presente procedimento é oriundo da conversão da Notícia de Fato nº 099/2019 em procedimento
administrativo, tendo em vista que o prazo da Notícia de fato transcorreu sem resolução efetiva do feito. Ademais, frisa-se que o a gestão
municipal mudou e ainda assim não foram localizados dados referentes ao material de investigação, a documentação juntada não justifica a
instauração de inquérito civil público ou persecução penal. Inclusive houve a prorrogação de expediente por mais um ano, que revela um longo
lapso temporal, portanto o arquivamento é medida que se impõe.
No caso em tela, não restaram comprovados os indícios que deram início à presente investigação
Deste modo, após análise da matéria tratada no presente Procedimento Administrativo, dou-o por concluído, com escopo no art.12 da Resolução
nº 174/2017 do CNMP.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, é necessária a cientificação do mesmo.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia -PI, 03 de maio de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
L

4.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO - PI23314
PORTARIA Nº 29/2022 REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000193-101/2021
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pela Câmara Municipal de FRANCISCO AYRES/PI visando a legalidade do contrato
firmado com empresa privada com o objeto de prestação do serviço das publicações oficiais, sem prejuízo das medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em exercício nesta Comarca, através da 1ª Promotoria de Justiça de
Floriano, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 230 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, e
art. 36, IV, "a" e "c" da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDOque uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDOque às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDOque a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexigibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDOque após maio de 2021, existe pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial, pelo
que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
CONSIDERANDO a Nota Técnica N° 001/2022 do Centro Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do Ministério
Público do Piauí (CACOP/MPPI) que dispõe sobre as orientações para a contratação de empresa privada para publicação de atos oficiais dos
municípios piauienses;
CONSIDERANDO que no bojo da Noticia de Fato SIMP Nº 000193-101/2021 apurou-se que a Câmara Municipal de FRANCISCO AYRES/PI
possui contrato vigente celebrado em 03/01/2022 por inexigibilidade de licitação com o Diário Oficial dos Municípios e a patente ilegalidade do
referido contrato, eis que foi renovado quando já existia viabilidade de competição no mercado;
RESOLVE converter a Noticia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pela
Câmara Municipal de Francisco Ayres/PIvisando a legalidade do contrato firmado com empresa privada com o objeto de prestação do serviço
das publicações oficiais, sem prejuízo das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
A remessa desta portaria ao CSMP/MPPI, CACOP/MPPI e ao DOEMP/PI para conhecimento e publicação, devendo o envio ser certificado nos
autos;
A expedição de Recomendação à Câmara Municipal de FranciscoAyres/PI, requisitando a rescisão do contrato celebrado por inexigibilidade de
licitação com o Diário Oficial dos Municípios, encaminhando a Nota Técnica nº 01/2022 do CACOP/MPPI juntada no ID 53347928, para fins de
conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 12 de abril de 2022.
AdrianoFonteneleSantos
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI Respondendo pela 1ª PJ de Floriano/PI

4.11. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23315
PORTARIA 29ª P.J. Nº 035/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 081/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
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CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências em apurar possíveis
irregularidades quanto a vacinação indevida contra Covid-19, pela Fundação Municipal de Saúde - FMS;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim deapurar possíveis irregularidades quanto a vacinação indevida contra Covid-19, pela Fundação
Municipal de Saúde - FMS,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 29 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 036/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 070/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências em apurar negativa de
atendimento pelos hospitais Wall Ferraz e Evangelina Rosa, nesta capital, a infante M.E.D.S.C;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim deapurar negativa de atendimento pelos hospitais Wall Ferraz e Evangelina Rosa, nesta capital, a
infante M.E.D.S.C,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 29 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
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4.12. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23317
SIMP Nº 001078-361/2021
PORTARIA Nº29/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDOque foi instaurada Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001078-361/2021, a fim de exercer o controle externo da
atividade policial, notadamente em relação a omissão da autoridade policial na instauração de procedimento investigatório para apurar os crimes
previstos nos art. 243, do ECA e 218-B, do Código Penal, em tese praticados por indivíduo conhecido como Amadeus em face do adolescente
Erick Vinícius Fernandes.
CONSIDERANDOque o prazo da presente notícia de fato encontra-se esgotado, e que ainda são necessárias novas diligências para elucidar e
solucionar os fatos;
CONSIDERANDOa Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
CONVERTERa presente NOTÍCIADEFATOem PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,DETERMINANDOas seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se acerca da presente conversão, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com
cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP/PI;
- O cumprimento da diligência constante na alínea "b" do despacho retro, qual seja: Ofício a Delegadaatuanteno2ºDISTRITOPOLICIALDE
PICOS, Ana Patrícia Rufino Leal, com cópia do relatório situacional nº 0135/2020 (id.3265438-pg.111-113), REQUISITANDO, caso tal
providência ainda não tenha sido adotada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a instauração de procedimento investigatório no intuito
de apurar os crimes previstos nos art. 243, do ECA e 218-B, do Código Penal, em tese praticados por indivíduo conhecido como Amadeus em
face do adolescente Erick Vinícius Fernandes, devendo comunicar a esta Promotoria de Justiça o número e data da instauração do inquérito.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Picos-PI, datado eletronicamente.
Maurício Verdejo G. Júnior
Promotor de Justiça

4.13. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA - 42ª, 24ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina23318
Ref.NOTÍCIADEFATO(NF)n.02/2022(SIMP000004-344/2022)RECOMENDAÇÃOCONJUNTANº01/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICO DOESTADODO PIAUÍ, por
seus Promotores de Justiça subscritores, titulares das 42ª, 24ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina, em atuação conjunta, no exercício de
suas funções legais, e cons- titucionais, especialmente no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Comple- mentar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDOque a 42ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI instaurou a Notícia de Fato acima epigrafada para verificar os pontos de
alagamento existentes na cidade de Teresina/PI que oferecem risco à integridade física e à vida das pessoas;
CONSIDERANDOque, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "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 saneamento básico, dentro do qual se inclui a drenagem urbana das águas pluviais, é um direito humano fundamental,
assim reconhecido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), e, na sistemática constitucional brasileira, está
intrinsecamente ligado à cidadania (CF, art. 1º, II), à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), aos direitos à vida (art. 5º), à saúde, ao
trabalho à alimentação, à moradia (art. 6º) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), inclusive do meio ambiente do trabalho (CF,
art. 200, VIII), cuja garantia se insere no primado da prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4º, II);
CONSIDERANDOque a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, deve ter por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes, nos termos do art. 182 da CF, mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis, compreendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações;
CONSIDERANDO que, em Teresina, a 24ª Promotora de Justiça é órgão de execução especializado na defesa dos direitos individuais
indisponíveis, difusos e coletivos na matéria ambiental e urbanismo;
CONSIDERANDOque o cidadão tem direito à assistência social, dever do Estado, e à Política de Seguridade Social não contributiva, que provê
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas (art. 1º da Lei nº 8.742/1993);
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 4º, VI, da Lei 13.675 de 11/06/2018, é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSPDS) a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio
ambiente;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, IV, da Lei 13.675 de 11/06/2018, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSPDS) possui como uma de suas diretrizes a atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em ações de
segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, destinada à preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, segundo o que prevê o art. 144, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, à luz da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, possui a incumbência, no âmbito da
cidade de Teresina/PI, de fiscalizar as atividades e o funcionamento da Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipais, além de qualquer órgão
ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e a e a persecução criminal;
CONSIDERANDO, ainda, que compete a 56ª Promotoria de
Justiça de Teresina, no tocante à tutela difusa da segurança pública, propor aos órgãos competentes, além de estimular e fiscalizar, projetos e
ações para a melhoria da segurança pública sob o ponto de vista macrossocial e promover a formação de parcerias entre entidades públicas e
privadas para resolução de problemas locais que extrapolem as questões ordinárias de segurança pública, acompanhando o planejamento e as
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ações a serem desenvolvidas;
CONSIDERANDOque fora solicitada à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí a realização de
Vistoria in loco da barreira de interdição do Residencial Saturno, situada na RuaIX, no Residencial Saturno, Bairro Samapi, zona leste de
Teresina/PI de forma a avaliar a segurança da intervenção realizada;
CONSIDERANDO que a vistoria realizada gerou o relatório de Vistoria Técnica nº 17/2022, que aponta a inexistência de sinalização de alerta e
desvio de forma a fornecer uma rota alternativa àqueles que por ventura habitualmente utilizavam a via danificada dentre outras irregularidades;
CONSIDERANDOque as medidas de prevenção e controle propostas nessa recomendação, a serem viabilizadas encontram ampla
fundamentação legal;
RESOLVEMRECOMENDAR:
À Senhora TATIANA MARREIROS GUERRA DANTAS,SUPERINTENDENTEDEAÇÕESADMINISTRATIVASDESCENTRALIZADAS
LESTE,em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas
convergentes, que adote as seguintes medidas:
Elaborar e executar um plano de contingência, que preveja, preferencialmente, a adoção das medidas propostas nessa recomendação, com o
monitoramento de pontos críticos para a abertura de crateras e desabamento na área circunscricional de atuação dessa Superintendência;
Promover o correto isolamento da barreira de interdição do Residencial Saturno, situada na Rua IX, no Residencial Saturno, Bairro Samapi,
Teresina/PI de maneira que impossibilite o trânsito de pedestres e motocicletas;
Realizar a correta sinalização do local da ruptura identificada e das regiões adjacentes alertando, inclusive, acerca dos riscos existentes no local;
Criação de um desvio, com a devida sinalização, de forma a orientar o fluxo de usuários da via;
Manter a regularidade do fluxo de veículos na região, com a presença de agente da lei, durante a implantação e nos primeiros dias após a
realização do correto isolamento e sinalização, de forma a coibir qualquer forma de violação da sinalização e do isolamento;
Ordenar, na medida de sua capacidade operacional e orçamentária, com a segurança devida, a demolição da parte instável presente na via
afetada, pois, a presença de um trecho de pavimento, ainda que instável, constitui um atrativo para aqueles que ainda insistirem em atravessar o
local, mesmo que o devido isolamento e sinalização sejam realizados;
Realizar um estudo técnico de engenharia para desenvolver uma solução tecnicamente adequada para o reparo da via comprometida.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando 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, devendoserencaminhadaà42ªPromotoriadeJustiçadeTeresina/PI,peloemail42.pj.fazenda@mppi.mp.br,asprovidênciastomadaseosdocumentoscomprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final doprazode 10(dez) dias.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTEda situação ora exposta,eportanto,demonstraçãodaconsciênciada ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SEcópia da Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e à destinatária.
JUNTE-SE, por fim, uma via da presente recomendação aos autos da NOTÍCIA DE FATO n. 02/2022, ante a urgência da situação, bem como se
proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se e registre-se. Teresina (PI), 18 de abril de 2022.
FRANCISCO DE JESUS
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE JESUS
CARMELINA MARIA MENDES
Assinado de forma digital por CARMELINA
LIANA MARIA MELO
Assinado de forma digital por LIANA MARIA MELO LAGES:28801261349
LIMA:22622934 LIMA:22622934300 DE
MARIA MENDES DE
LAGES:28801261 Dados: 2022.04.20
300
Dados: 2022.04.20
14:20:09 -03'00'
MOURA:43931650391
MOURA:4393165 Dados: 2022.04.28
349
13:35:14 -03'00'
0391
08:44:58 -03'00'
FRANCISCODEJESUSLIMA
Promotor de Justiça titular da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
CARMELINAMARIA
MENDESDEMOURA
Promotora de Justiça titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
LIANAMARIAMELOLAGES
Promotora de Justiça titular da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI23319
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000241-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000241-325/2022, instaurada a partir deBoletim de Ocorrência nº 00053689/2022-A01, oriundo da Delegacia de
Polícia de Barro Duro - PI, que visa apurar suposta prática do crime de estelionato cometido contra idoso.
Narra o referido Boletim de Ocorrência que a comunicante, Sra. Maria da Cruz, é procuradora de sua genitora, Sra. Maria Paixão de 83 anos de
idade.
Segundo a comunicante, em uma determinada época, o seu irmão, Sr. Antonio Francisco Monteiro e sua esposa, Sra. Maria de Lima Custódia,
moravam com a Sra. Maria Paixão e com o Sr. Tertuliano Leandro Monteiro, este falecido em 24 de dezembro de 2021.
Ocorre que, após o falecimento do Sr. Tertuliano, a Sra. Maria da Cruz dirigiu-se ao cartório da cidade de Barro Duro - PI, mais precisamente no
dia 31 de janeiro de 2022 para proceder com o inventário do de cujus, o qual é seu genitor, entretanto, foi informada que os genitores haviam feito
uma doação para a Sra. Maria de Lima Custódia de um terreno de 1,5 hectares, sendo a doação datada em 23 de agosto de 2018.
Ressalta-se que o de cujus, a época dos fatos aqui narrados sofria de Alzheimer, e em razão disso assinou a doação desconhecendo do que se
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tratava.
Por fim, relatou a comunicante que tentou entrar em contato com a Sra. Luzia de Lima, mas não obteve êxito.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 29 de abril de 2022, foi solicitada investigação dos fatos narrados à Delegacia de Polícia de Barro
Duro, através de Ofício nº 671/2022-PJBD/MPPI.
À vista do exposto, diante da solicitação de investigação à Delegacia de Barro Duro, inexistindo outras providências a serem adotadas neste
momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Junte-se ao PA de requisições, para acompanhamento das investigações.
Barro Duro - PI, 03 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000243-325/2022
Trata-se de Termo de Declaração, autuado como Notícia de Fato (NF) 000243-325/2022, em que consta denúncia de suposta prática de estupro.
Narra o termo que, no dia 07 de abril de 2022, compareceu a esta Promotoria de Justiça, a Sra. Tatiane Mendes da Silva Mesquita, a alegar
alegou que, no dia 27 de fevereiro do corrente ano, aproximadamente às 01h30, estava em um bar com seu esposo, sua mãe e uma amiga e
que, em certo momento, seu esposo saiu para deixar o filho em casa, quando um rapaz de nome Caio Victor ofereceu carona para a declarante.
A declarante narrou, ainda, que aceitou a carona oferecida pelo Sr. Caio Victor pois conhecia "de vista" o rapaz, mas que, no caminho para a
casa da noticiante, o Sr. Caio teria saído da rota e ido em direção à BR 316. A noticiante afirmou que, ao perceber tal desvio, teria questionado o
Sr. Caio, o qual respondeu "Nós vamos bem ali". A declarante narrou que teria dito que queria ir pra casa, mas Caio Victor teria seguido em
direção a um matagal, e que, quando teve oportunidade, correu em direção à BR, mas Caio teria a alcançado.
A declarante afirmou que insistiu que Caio Victor não fizesse nada com ela. Mesmo assim, ele teria a agarrado e tido relações sexuais de
maneira forçada com a vítima. Afirmou, ainda, que, em um determinado momento, teria conseguido se desvencilhar do Sr. Caio Victor e fugido
em direção ao matagal, e que, por conta do escuro, Caio Victor não teria conseguido alcançá-la. Narrou que parou em uma fazenda, onde
conseguiu ajuda. Afirmou que registrou Boletim de Ocorrência e realizou exame de corpo de delito e exame de sangue e que o Sr. Caio Victor
reside na cidade de Barro Duro - PI, na Rua Frei Caneca.
Solicitação de investigação encaminhada à Polícia Civil.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que foi solicitado à Delegacia de Barro Duro, por meio de Ofício nº 678/2022-PJBD/MPPI, investigação sobre
os fatos narrados.
À vista do exposto, diante da solicitação de investigação à Delegacia de Barro Duro, inexistindo outras providências a serem adotadas neste
momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Junte-se ao PA de requisições, para acompanhamento das investigações.
Barro Duro - PI, 04 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

4.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI23320
NOTÍCIA DE FATO N.° 054.2021
SIMP N°:000652-174/2021
OBJETO: Apurar notícia de possível vulnerabilidade social vivenciada pelos filhos incapazes de F. A. d. S.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se da notícia de Fato N° 054.2021 (SIMP n° 000652-174/2021), cujo o objetivo é apurar notícia de possível vulnerabilidade social
vivenciada pelos filhos incapazes de F. A. d. S.
O objeto da mesma adveio de atendimento ao público registrado a partir de denúncia encaminhada por Juíza do Trabalho Substituta do TRT da
7.ª Região, a qual solicita a abertura de investigação acerca das condições precárias dos filhos incapazes de F. A. D. S., tendo em vista que, por
relatos dos familiares, a genitora destes, além de não auxiliar nos cuidados dos infantes, recebe dois benefícios previdenciários por incapacidade,
não revertendo tais valores em favor dos filhos incapazes.
Ademais, foi noticiado que a genitora dos menores mantém um armário vedado com cadeado, onde guarda todos os documentos dos filhos, além
de itens alimentares, os quais comercializa com os infantes.
No bojo do procedimento foram determinadas as seguintes diligências:
1. Envio de cópia Integral dos autos, solicitando ao CREAS e ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias, visita domiciliar e elaboração de
relatório acerca da situação de vida, saúde e sociofamiliar dos filhos do Sr. F. A. S.
2. Comunicação ao noticiante acerca da instauração do procedimento.
Documentos acostados à ID n°. 34005889 atestando o cumprimento dos itens dispostas na alínea "a".
Documento de ID n° 34005899 atestando o cumprimento integral do item da alínea "b".
Novas imagens juntadas aos autos, conforme ID n° 34119646.
Relatório Social ofertado pelo CRAS, conforme evento de ID n° 34150681. Compulsando o corpo do ofício, extraem-se os seguintes trechos,
esses de maior relevância para o deslinde da questão:
Durante a intervenção realizada, os pais/responsáveis legais, relataram vinvenciar algumas dificuldades, dentre elas financeira. Afirmam ter
conseguido recentemente a concessão do segundo Benefício/BPC-LOAS, agora em nome da filha D. R. S, nesta perspectiva acreditamos em
novos arranjos possíveis para proporcionar o bem-estar de todos da família.
Observou-se durante a visita domiciliar que os demais filhos estão devidamente matriculados e participando das atividades escolares
mensalmente. Os pais são responsáveis pelos cuidados pessoais, preparo da alimentação, administração dos benefícios e garantia do acesso de
todos da família as políticas de saúde e educação.
Dessa forma, diante da primeira intervenção realizada por esta equipe, não identificamos qualquer situação que se evidencie como maus-tratos
ou negligência aos filhos dessa família. Uma vez realizada tal solicitação, encaminharemos a família para acompanhamento na Unidade de
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Proteção Social básica pertencente ao território.
Todavia, não houve resposta ao ofício n. ° 594/2021, o qual tinha por objetivo a elaboração de relatório acerca da situação de vida pelo Conselho
Tutelar.
Nesse sentido, em que pese a relevância das informações, em especial quando observadas as notícias colacionadas pela denunciantee fotos
acostadas às ID's n° 33990452 e 34119646, é cediço que o relatório ofertado pelo CRAS é dotado de presunção de legitimidade e veracidade.
Conforme nota extraída do sítio eletrônico do governo federal[1], o CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por
objetivo prevenir a ocorrência de situações vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
Ademais, malgrado os registros fotográficos evidenciem uma casa com cômodos humildes, desprovida de reboco e demais acabamentos, a
situação nãodestoa da realidade da sociedade brasileira, em especial, a interiorana que tem de enfrentar a seca e demais mazelas que
circundam a pobreza.
Cumpre ressaltar ainda que, como informado pelo CRAS, no momento da visita a família tinha recentemente conseguido outro benefício
assistencial, o que é visto pelo órgão de assistência social como um vislumbre de melhores condições, tendo em vista que o grupo familiar de 8
membros tinha as necessidades supridas apenas por um único benefício assistencial.
Destarte, embora relevante, a confecção de parecer pelo Conselho Tutelarse mostra desnecessária, ante as constatações trazidas pelo CRAS,
bem assim pela notícia de que o grupo familiar foi incluído pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS/ Três Lagoas no Serviço de
Proteção Social Básica no domicílio para Pessoas com deficiência.
Outrossim, o Conselho Tutelar, enquanto órgão autônomo, é responsável por atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos
arts. 98 e 105, do ECA, aplicando, caso necessário as devidas medidas protetivas. No caso dos autos do presente procedimento, não se
vislumbra quaisquer das hipóteses retromencionadas.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4.º, caput, inciso I, da Resolução
n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Comunique-se a noticiante de todo o teor desta decisão, facultando-lhe o prazo recursal de 10 dias.
Comunique-se, via SEI, de todo o teor desta decisão o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC e o
Conselho Superior do Ministério Público - CSMP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

4.16. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23321
SIMP: 003192-369/2021
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Piauí REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Abuso sexual
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, através do Ofício nº 360/2021, oriundo do Conselho Tutelar de Parnaíba (PI), informação a
respeito de suposto abuso sexual em face de Luan da Silva Magalhães (DN: 25/12/2007) e Wesley da Silva Magalhães (DN: 08/06/2009), filhos
de Vera Lúcia da Silva, residente e domiciliados na Rua Prudente de Moraes, nº 1365, Bairro Pindorama, nesta cidade.
Em último despacho, determinei a reiteração do ofício ao CREAS para que produzissem relatório situacional acerca do caso em evidência.
Em resposta, através do OFÍCIO Nº95/CREAS/2022, de 10 de março de 2022, o CREAS mencionou que, até o momento, foram realizados 1
(um) atendimento com os adolescentes Wesley e Luan, separadamente, e 2 (dois) atendimentos com Vera Lúcia, que negou a denúncia,
trazendo, em sua fala, que a desconfiança de que a mesma tenha sido realizada por uma irmã, por já existir conflito na relação. Na ocasião, Vera
relatou que os adolescentes estão bem.
No primeiro atendimento, os adolescentes não levaram queixas e relataram suas rotinas e atividades de lazer, sem sinais de sofrimento psíquico
no momento. Todavia, a equipe do CREAS informou que será dada continuidade aos atendimentos com os adolescentes para identificação das
demandas e realizadas as devidas intervenções e acompanhamentos.
No mais, o CREAS informou que enviará, posteriormente, relatório acerca do acompanhamento, assim que surgirem novas informações.
É o relatório, passo a decidir.
Verificandoqueosadolescentesnãodemonstraram,emsuasfalas,
nenhum sinal de abuso sexual ou outra situação de vulnerabilidade persistente, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato,
com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Outrossim,surgindofatosnovos,oConselhoTutelardeParnaíba(PI)poderásuscitar,aqualquermomento,oMinistérioPúblicoparaatuar.
Comunique-se o Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) do presente arquivamento.
PubliqueoextratodoarquivamentonoDOEMPPI,suprimindoonomedos menores.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 14 de março de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

4.17. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI 23322
PROCESSO Nº:0801032-52.2022.8.18.0036
CLASSE: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
ASSUNTO(S): [Prisão em flagrante]
AUTORIDADE: CENTRAL DE FLAGRANTES DE TERESINA, 14º DISTRITO POLICIAL (ALTOS)
FLAGRANTEADO: JOSELINA FEITOSA SOUSA
Simp: 000502-154/2022
DECISÃO
Trata-se de IP instaurado para apurar a suposta prática de crime de furto (art. 155, caput do CPB), tendo como indiciada JOSELINA FEITOSA
SOUSA, brasileira, natural de Teresina-PI, nascida em 14/09/1981, CPF 033.074.803-32, filha de Heloisa Martins de Sousa, residente e
domiciliada à Rua Custodio Neto, Nº 693, Alto da Ressureição, CEP: 6409340, Teresina-PI.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
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Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
em favor do agressor. (grifo nosso)
Analisando o caso sub oculi, observa-se presença dos requisitos objetivos necessários à proposta do acordo, quais sejam: não seja cabível
transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça; a prática de
infração penal com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, sendo consideradas para a aferição as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao
caso concreto; a confissão formal, completa circunstanciada; não ter o crime sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; não se tratar de crime hediondo ou equiparado, pois em relação a estes o
acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Em contrapartida, a indiciada não preencheu os requisitos subjetivos do inciso II, §2º, do artigo 28-A do CPP, o qual veda a aplicação do instituto
se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Isso
porque, em buscas realizadas no sistema Themis Web, foi encontrado em desfavor da investigada duas ações penais em curso, processo de nº
0000785-17.2016.8.18.0036, pela prática de Roubo (at. 157, §1º do CPB), e processo de nº 0001996-28.2020.8.18.0140, por crime igual ao que
aqui foi circunstanciado.
Em razão disso, este órgão fazendo uso de uma prerrogativa que lhe é própria, deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal por
entender que a investigada apresenta conduta criminal habitual, evidenciado por ações penais em curso, conforme demonstrado alhures.
Deste modo, a medida não é suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Notifique-se a investigada JOSELINA FEITOSA SOUSA para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por
publicação em DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28A, §14 do CPP e Ato PGJ nº 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão por JOSELINA FEITOSA SOUSA, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das
promotorias de Altos/PI, quanto ao trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome
da investigada e assinatura eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Junte-se cópia a presente decisão nos autos judiciais para conhecimento.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça
NOTICIA DE FATO
SIMP n.º: 000002-442/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato, decorrente de atendimento ao público registrado no SIMP decorrente de fatos constatados nos autos do processo nº
0800382-05.2022.8.18.0036, onde se verificou indícios de possível porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte de JOAQUIM
MARQUES DE OLIVEIRA NETO, CPF 061.301.393-06, RG: 3.383.303, SSP-PI, nascido em 07/07/1995, residente e domiciliado à Rua Manoel
Cardoso, Nº 268, Bairro Piçarra, Cep 64360000, Alto Longá/PI.
Conforme se extrai da denúncia dos referidos autos, Pedro Henrique Castro Oliveira e o adolescente Paulo Henrique Pereira da Silva, de 16 anos
de idade, de posse de um revólver calibre 38, em uma motocicleta, foram até a Hamburgueria Samuel Burguer, no Bairro Bom Princípio, Alto
Longá-PI, e após render funcionários e clientes, ameaçando-lhes pelo potencial uso da arma de fogo apontada a todo tempo para as vítimas,
subtraíram relógios, diversos aparelhos celulares, quantia em dinheiro e uma pistola modelo PT 917 C, 9 mm das pessoas que se encontravam
no local.
Diante dos bens localizados em poder das vítimas, sem qualquer autorização administrativa para tanto, o denunciado apoderou-se passou a
portar em via pública a pistola PT 917 C, 9 mm, arma de uso permitido, adquirida por subtração de JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA NETO.
Como diligências, em despacho inicial foi proposto ao investigado ANPP, no qual foi notificado conforme ID: 53285968. Contudo, sem resposta
conforme a certidão acostada nos autos ID: 53382249.
É o relatório.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao indiciado.
Foi informado e juntado no SIMP pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Altos-PI, que o indiciado JOAQUIM MARQUES DE
OLIVEIRA NETO, apesar de notificado, não mostrou interesse em celebrar o acordo, visto que deixou transcorre em albis o prazo de 10 dias para
manifestação acerca do ANPP (ID 53306661).
Assim, diante da demonstração latente de desinteresse em discutir ANPP, NEGO ao investigado seguimento da oferta de ANPP Acordo de Não-Persecução Penal, devido a inércia do investigado em manifestar seu interesse em discutir e firmar o referido acordo.
Notifique-se o investigado ou seu advogado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e
Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Altos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
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eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão, junte-se cópia desta e da respectiva certidão em THEMIS/PJE, com remessa
dos autos ao gabinete desta PJ para manifestação finalística cabível.
Ademais, verifica-se que o prazo da presente Notícia de Fato expirou em 11/03/2022, motivo pelo qual esta Promotoria de Justiça determina a
PRORROGAÇÃO por mais 90 (noventa) dias nos termos do art. 3º, "caput" da Resolução nº 174/2017 do CNMP, vez que restam
diligências pendentes para concluir.
Após, venham conclusos.
Cumpra-se.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

4.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23323
PATAC nº 033/2019.000177-063/2019
D E CISÃO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nos moldes do art. 8º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017, para acompanhar o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017, no que tange às condições de estrutura do serviço de poda de árvores em Campo Maior/PI.
O Município de Campo Maior editou a Lei nº 015/2021, que criou a Secretaria de Limpeza Urbana, órgão a que ficou atribuída a execução do
serviço de "procede e/ou supervisionar a poda e extração de árvores, conforme seu art. 2º, VI.
Feito instaurado em 2019 e ainda não prorrogado. É o que importa relatar. Vieram-me os autos.
Restou comprovada a criação de órgão responsável pela supervisão/execução do serviço de poda de árvores no município de Campo Maior.
A execução do serviço está sendo realizada, como faz prova o pronto atendimento de solicitação do MP em Campo Maior para poda de árvore
localizada na em frente à sede do órgão
Tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto do presente.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVOo presente PA, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
D E CISÃO
SIMP 000304-435/2022
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de Declaração prestado por MICAEL PINHO DE ALMEIDA noticiando que a Prefeitura
de Campo Maior não dispõe acerca de prazos para entrega ou encaminhamento de procedimentos referentes a transferência de imóvel, processo
de remição, desmembramento e remembramento de imóvel, revisão de alinhamento, alvará de construção e pedido de isenção de ITBI.
Juntou documentos pessoais e material fotográfico de fluxogramas afixados no prédio da Prefeitura (ID 34723402).
Solicitadas informações complementares ao noticiante, notadamente cópia dos requerimentos protocolados junto ao ente municipal, este restou
inerte, em nada se manifestando, mesmo devidamente notificado.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, que autoriza arquivamento do feito em caso de ausência de elementos de prova ou de informação
mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
(...)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e onoticiantenão atenderàintimação
paracomplementá-la.
Além do que, a mesma Resolução é categórica em impor como sendo 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias, o lapso temporal
razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial formal por inquérito
público civil.
Ora, realizadas diligências preliminares quanto aos fatos noticiados, qual seja, solicitação de informações complementares ao noticiante, com o
fim de identificar os causadores dos fatos por ele noticiado, o que até a presente data nada foi informado ao MP, pelo que impossível aferir sobre
a pertinência da provocação efetivada.
Não se mostra cabível, destarte, qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo da instauração
de outro procedimento pelo surgimento de novos fatos.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTOSUMÁRIOdo feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se em DOEMP.
Cópia da presente decisão ao noticiante, por via digital, para os fins do art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
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.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDOLÚCIOFREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nos moldes do art. 8º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017, para acompanhar o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta nº 040/2018, no que tange à tratativa de potencial acumulação de ilegal de cargos público no município de
Nossa Senhora de Nazaré/PI.
Conforme TAC em lume, o município referido deveria realizar levantamento administrativo junto aos seus quadros no sentido de se identificar
potenciais servidores em acumulação ilegal de cargos públicos, adotando as providências administrativas cabíveis.
Relatório de pesquisa realizada em 2019 demonstrou a ocorrência de diversas acumulações irregulares de cargos, havendo agentes que
ocupavam três cargos (fls. 55/147 do ID 30705861).
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Novo relatório realizado em março de 2022 demonstrou cenário diverso, não se verificando servidores em acumulação de três cargos públicos (ID
53143718).
O Município de Nossa Senhora de Nazaré informou que instaurou processo administrativo em relação a todos os servidores citados nos relatórios
constantes dos autos, inclusive no mais recente, já informado. Remeteu cópia dos procedimentos (ID 53203363).
É o que importa relatar. Vieram-me os autos.
O Município de Nossa Senhora de Nazaré demonstrou a tomada de providências quanto a acumulações de cargos, conforme se infere da
comparação entre os relatórios de pesquisa citados. Há ainda processos administrativos em andamento frente a acumulações de cargos
constatadas.
firmado.
Tem-se, com isso, ausência de provas quanto ao descumprimento do TAC
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVOo presente PA, pois exaurido seu
objeto, sem prejuízo da instauração de novo procedimento em se verificando nova inércia do município frente a acumulação de cargos públicos
por seus servidores.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

4.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMÍDIO -PI23324
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
NOTICIA DE FATO Nº 01/2022
SIMP: 000031-274/2022
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais, passa à análise e
decisão no presente procedimento:
Foi instaurada a presente NOTÍCIA DE FATO, em virtude de informações apresentadas pelo Conselho Regional de Educação Física-CREF/ 15ª
Região através de Ofício DOFINS/CREF15-Nº 179/2021 junto a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, noticiando que o
estabelecimento ACADEMIA MAROMBA FITNESS de propriedade do Sr. Marcos Borges da Silva, localizado na Praça José Martins, S/N, Bairro
Centro, no Município de Eliseu Martins/PI, não possui registro junto ao Conselho Regional de Educação Física - CREF e supostamente sem
profissional de Educação Física para avaliar, prescrever e orientar sessões de exercícios físicos.
Diante disto, fora expedida por esta Promotoria de Justiça, à notificação nº 007/2022 ao Sr. Marcos Borges da Silva, ora noticiado, para
apresentar esclarecimentos sobre as irregularidades constadas no Termo de Fiscalização, especificadamente quanto ao registro da academia
junto ao Conselho Regional de Educação Física - CREF15. Ocorre que, transcorreu o prazo, sem manifestação da proprietária do
estabelecimento.
Compulsando os autos, verifica-se que em Despacho de (ID.53111955), determinou-se a prorrogação do prazo de conclusão deste procedimento
por mais 90 (noventa) dias, bem como a reiteração da notificação nº 007/2022.
Ressalte-se, ademais, que o proprietário do estabelecimento em questão, manifestou-se na data de 05/05/2022, via e-mail, oportunidade em que
apresentou a Declaração do Conselho Regional de Educação Física, informando acerca do Registro da Academia junto ao Conselho Regional de
Educação Física - CREF/ 15ª Região sob o n º 000858-PJ/PI, conforme declaração acostada aos autos (ID.53504721).
CONCLUSÃO
Acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Assim sendo, diante das informações apresentadas pelo NOTICIADO, comprovando que o estabelecimento encontra-se regularizado conforme a
Lei nº 9.696/98 do Conselho Federal de Educação Física, bem como pela inexistência de outras providências a serem tomadas, no momento,
promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Movimentações necessárias no SIMP.
Publique-se.
Manoel Emídio/PI, 04 de maio de 2022.
Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento
Promotor de Justiça
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PA nº 03/2021
SIMP: 000037-274/2021
O presente procedimento foi instaurado em 21 de janeiro de 2021, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
de Manoel Emídio/PI para garantir a imunização dos públicos- alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha
Nacional de Vacinação.
Portaria inaugural acostada ao (ID.32347735).
Recomendação encaminhada ao município de Manoel Emídio-PI (ID. 32347885).
Em resposta, a referida municipalidade, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou o quantitativo de doses recebidas pela Secretaria
Municipal de Saúde municipal, informações sobre o cronograma de vacinação e controle de rastreabilidade das pessoas vacinadas, quantitativo
dos servidores da saúde CNES /ficha de vacinação e nota de fornecimento de materiais.
Asseverou, ainda, que em relação a quantidade de doses recebidas pela SESAPI, não tinha, no momento, o conhecimento da exata quantidade.
Consta nos autos despacho de prorrogação com diligências pendentes de cumprimento.
Vieram os autos. Passo à decisão.
Assentam os autos que desde o início da campanha de imunização o Ministério Público esteve atento à conduta do Poder Público Municipal,
sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento das medidas recomendadas.
O ato inaugural justificou a instauração, dentre outros argumentos:
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros princípios,
a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática [...].
Assim, com objetivo de atender às diretivas da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Piauí, a
recomendação editada nos autos orientou à Prefeita e ao Secretário de Saúde do município que:
1. Organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
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distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
2. Identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
3. Disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
4. Disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
5. Verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
6. Estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários,
assim como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
7. Disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
8. Afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
9. Dê preferência à realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão
vinculados, a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas;
10. Quanto às salas de vacina: a) garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento,
para que não haja oscilação de energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC; b) mantenha rotina de higienização padronizada; c)
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos; d) garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias,
disponibilizando em cada uma das salas: tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões
ou dispositivos que permitam o funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada; termômetros em quantitativo suficiente para
atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva; caixas de descarte de materiais pérfurocortantes; álcool, luvas e algodão; pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos; condicionadores de ar em plenas
condições de funcionamento 24 horas por dia; computadores com acesso a internet.
11. Quanto aos postos de vacinação: a) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência; b)
mantenha disponível, aos usuários, local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos; c) limite o número de familiares que
acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante); d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da
entrada na sala de vacinação; e) adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento
social, redução do tempo de espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros; f)
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população; g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de
modo a facilitar o acesso da população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Com efeito, não há registros do descumprimento das medidas orientadas pelo Ministério Público, bem assim, não repousam nos autos
informações de medidas contrárias às normas sanitárias vigentes, e aos decretos promulgados em caráter emergencial.
Desta feita, deve-se considerar não apenas as diligências dispostas no bojo do procedimento em epígrafe, como igualmente o contexto que
emoldura a atuação do Ministério Público quanto à fiscalização de atos de gestão voltados ao enfrentamento do vírus, sobretudo, o
acompanhamento às normas técnicas periódicas emitidas pela SESAPI, autoridade máxima do estado quanto à discussão de providências
sanitárias e de saúde pública.
Sucede que, a instauração do procedimento sob análise é contemporânea à ascensão do número de casos, à superlotação dos hospitais
públicos, ausência de insumos para o tratamento clínico-hospitalar e a extrema limitação do número de doses destinadas aos municípios,
circunstância esta abrandada pelo avanço da vacinação e pela aquisição de doses de imunizantes em número condizente com contingente
populacional do país.
Posto isso, verifica-se que, o quadro ensejador do presente Procedimento Administrativo não mais subsiste, sobretudo, considerando a atual
cenário, com consequente diminuição do impacto coletivo causado pelo agente patológico.
Assim considerando, pertinente é o arquivamento do procedimento em epígrafe, observada a ausência de razão para a sua conservação, sem
prejuízo de eventual instauração de novo procedimento, em caso de o município adotar ações divergentes da linha de atuação da Secretaria de
Saúde do Piauí e Ministério da Saúde, de modo a pôr em risco a saúde pública municipal.
Ante o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo em epígrafe.
Comunique-se o arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público e, após, promova-se o arquivamento na Promotoria de Justiça (art. 12º
Resolução CNMP n. 174/2017).
Registre-se em livro respectivo e no SIMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Manoel Emídio-PI, 04 de maio de 2022.
Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento
Promotor de Justiça

4.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23325
SIMP n° 001201-434/2021
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado para investigar e apurar possíveis irregularidades na contratação do escritório de advocacia
ISMAEL PARAGUAI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito sob o CNPJ nº 34.263.021/0001-11.
A partir das provas obtidas ao longo da instrução do feito, foi ajuizada Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo
nº 0800585-46.2022.8.18.0042), pugnando para que seja anulado por vício de legalidade e não observância ao 37, da CRFB/88 e ao art. 74, III,
da Lei n.º 14.133/2021, o contrato nº 252/2021, modalidade inexigibilidade nº 019/2021, firmado entre os réus para contratação de serviços de
assessoria e consultoria jurídica, no importe de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), pois, não observados os requisitos para a ocorrência de
inexigibilidade.
Ademais, é requerido que a título inibitório, o município de Redenção do Gurguéia/PI seja condenado à obrigação de não fazer consistente em
não contratar ou adquirir quaisquer bens ou serviços outros, mediante inexigibilidade de licitação, sem a prévia e necessária justificativa em
regular processo administrativo, observando-se estritamente as disposições do art. 74, da Lei nº 14.133/2021.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Diante a judicialização da demanda, tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto do presente ICP, não havendo justa causa para a continuidade
deste feito.
Ressalta-se, que o Conselho Superior do Ministério Público editou a Súmula nº 03, expondo que em caso de judicialização do IPC, é
desnecessário a remessa dos autos a está instância revisora, in verbis:
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Súmula nº 03: Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos
autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP/PI.
Em conformidade com a Súmula nº 03 do E. CSMP/PI, deixo de submeter os autos do presente IPC ao órgão de revisão competente.
Comunique-se desta decisão, enviando cópia da inicial (ID: 53518799), o E. CSMP/PI, o CACOP e o município de Redenção do Gurguéia/PI, por
seu prefeito.
Após, arquive-se 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
SIMP nº 000033-081/2022
PORTARIA Nº 10/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual nº 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da
sobredita Lei);
CONSIDERANDO que é necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Redenção do Gurguéia/PI;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando, exclusivamente, acompanhar e apurar a execução do PROAJA no Município de
Redenção do Gurguéia/PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP, ao CACOP e ao CAODEC a instauração do presente PA;
Com a remessa da planilha das Escolas em que é executado o PROAJA no Município de Redenção do Gurguéia/PI (ID: 53336865), solicite-se a
Secretaria de Estado da Educação do Piauí -SEDUC/PI, informações acerca do caso em tela, notadamente, para:
I - Indicar se os locais designados para oferta das aulas têm capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras,
mesas, quadro e/ou material didático necessário ao fim que se propõe), juntando a respectiva documentação comprobatória, mediante fotografias
e/ou filmagens;
II - Informar o horário e frequência das aulas;
III - Comunicar o nome de todos os alunos matriculados por turma, bem como informar a frequência destes discentes, encaminhando cópia dos
respectivos diários e/ou documento assemelhado;
Solicite-se a Procuradoria-Geral do Município de Redenção do Gurguéia/PI, documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos JOÃO TAVARES DE LIRA NETO (CPF sob o nº 71062840330), RHAUDER HARLLEY SILVA PIMENTEL (CPF sob o nº 02681767369),
EDIVAN VOGADO DE SOUSA (CPF sob o nº 34759581391), TONIS BATISTA DOS SANTOS (CPF sob o nº 03508880354), JOÃO SOBRINHO
MENDES DA SILVA (CPF sob o nº 28707150300) e RONALDO RIBEIRO PEREIRA (CPF sob o nº 82660824134), encaminhando os respectivos
comprovantes de formação educacional destes servidores (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior);
Nomeia-se como secretária do presente PA, a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
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
SIMP nº 000031-081/2022
PORTARIA Nº 09/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual nº 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da
sobredita Lei);
CONSIDERANDO que é necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Currais/PI;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando, exclusivamente, acompanhar e apurar a execução do PROAJA no Município de
Currais/PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP, ao CACOP e ao CAODEC a instauração do presente PA;
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Com a remessa da planilha das Escolas em que é executado o PROAJA no Município de Currais/PI (ID: 53336616), solicite-se a Secretaria de
Estado da Educação do Piauí -SEDUC/PI, informações acerca do caso em tela, notadamente, para:
I - Indicar se os locais designados para oferta das aulas têm capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras,
mesas, quadro e/ou material didático necessário ao fim que se propõe), juntando a respectiva documentação comprobatória, mediante fotografias
e/ou filmagens;
II - Informar o horário e frequência das aulas;
III - Comunicar o nome de todos os alunos matriculados por turma, bem como informar a frequência destes discentes, encaminhando cópia dos
respectivos diários e/ou documento assemelhado;
Solicite-se a Procuradoria-Geral do Município de Currais/PI, documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos ARILTON
ALVES DA SILVA (CPF sob o nº 73418536115), ELIAS PINTO (CPF sob o nº 37311506387) e RONERVAL CASTRO DE SOUSA (CPF sob o nº
04205870396), encaminhando os respectivos comprovantes de formação educacional destes servidores (diploma/certificado de conclusão de
ensino fundamental, médio, técnico ou superior);
Nomeia-se como secretária do presente PA, a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
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
SIMP n° 000355-434/2022
DECISÃO
Trata-se de Termo de Declaração colhido no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, prestado pelo Sr. GARDNER BARBOSA
CASTRO, relatando possível irregularidade perpetrada pela Universidade Estadual do Piauí-UESPI, frente a negativa da instituição a solicitação
administrativa encaminhada pelo depoente que almeja uma transferência intercampi.
O depoente informa que é discente do curso de Direito na UESPI do campus Clóvis Moura em Teresina/PI, contudo o declarante reside na cidade
Bom Jesus/PI, e se ver impedido em se decolar ao município de Teresina/PI, pois seu filho é autista, e atualmente estuda e realiza seu
tratamento na cidade de Bom Jesus/PI.
Ademais, o declarante informa que é portador de perda auditiva bilateral, e que também realiza seu tratamento no município de Bom Jesus/PI.
Que diante os fatos supracitados, mesmo supostamente preenchendo todos os requisitos para ter direito a transferência intercampi, bem como
alegando a disponibilidade de vaga no campus da UESPI no município de Bom Jesus/PI, sua solicitação foi inferida no âmbito administrativo.
O Depoente anexou cópia dos documentos pessoais, Atestado Médico do filho, Laudo Médico do declarante e cópia do requerimento discente.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Nos termos da CRFB/88:
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.
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando estes forem
classificados como indisponíveis, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente disponíveis.
De plano, observa-se que o quadro fático narrado nos autos não se enquadra no rol de direitos classificados como indisponíveis.
Ressalta-se, que o Ministério Público não atua em busca de reparação de eventual dano sofrido por particular. Da mesma forma, também não
atua com o objetivo de anular ato administrativo da autarquia que atingiu direitos do candidato, isoladamente considerado.
Ora, não é o Ministério Público a primeira via em casos tais.
Neste sentido, o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público/PI, ao apreciar o recurso apresentando nos autos do Procedimento
Administrativo nº 17/2019 (SIMP nº 000420-081/2018) que apurava a situação relativa à convocação de candidatos para ingresso no curso de
Bacharelado em Direito da Universidade Estadual do Piauí, Campus Dom José Vasquez Diaz em Bom Jesus - PI, decidiu que:
"impende destacar que inexiste interesse social a legitimar a atuação do Ministério Público, pelo contrário, tratam-se de direitos individuais
disponíveis, cujo interesse é único de cada candidato. Para que seja possível a atuação ministerial dos interesses individuais homogêneos, é
imprescindível a repercussão social.
Isto posto, e com base no art. 13, § 3º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP c/c art. 15, XXXV, do Regimento Interno do CSMP/PI, VOTO pelo
conhecimento da presente pretensão recursal e, no mérito, nego-lhe provimento, pelas razões expostas".
Dispõe o art. 4º, §4º, da Resolução CNMP nº 174/2017:
§ 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. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, uma vez que os fatos narrados na presente peça de informação não
configuram lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se o reclamante, consignando-se a possibilidade de interposição de recurso, nos termos do §1º, do art. 5º, da Resolução nº
174/2017, do CNMP.
Não havendo recurso, 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
SIMP n° 001103-434/2021
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir da Manifestação nº 2924/2021 recebida via Ouvidoria do MPPI, noticiando que José Carlos
estaria trabalhando como motorista da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PI no lugar do filho.
A partir das informações encaminhadas na presente Manifestação, registra-se que não há elementos aptos à identificação de qualquer agente
público que esteja eventualmente recebendo sem a devida contraprestação do serviço, tendo em vista que o reclamante não informa quem seria
o filho de José Carlos, ou seja, não foi identificado quem é o contratado/concursado que supostamente não estaria exercendo suas funções.
Ademais, não foi anexado nos autos qualquer prova que auxiliasse na identificação da pessoa que estaria trabalhando de forma irregular, como
por exemplo, o envio de provas documentais ou fotográficas que permitisse apontar que José Carlos (pai do suposto servidor) estaria prestando
serviços a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PI sem o devido contrato.
Deste modo, no intuito de complementar as informações encaminhadas na Manifestação nº 2924/2021, foi solicitado ao noticiante via Ouvidoria
do MPPI, em razão da denúncia ter sido registra como sigilosa: I- O nome do filho do Sr. José Carlos, servidor que suspostamente estaria sendo
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remunerado sem a devida contraprestação do serviço; II-Indicar a Secretaria Municipal de Bom Jesus/PI que o motorista em tela estaria lotado;
III- Se possível, encaminhar provas documentais (fotografias, filmagens, etc.) que auxilie na comprovação da alegação que o Sr. José Carlos
estaria prestando serviços a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/PI de forma irregular (Despacho em ID: 33714295).
Em resposta a presente solicitação, a Ouvidoria do MPPI, entrou em contato com o(a) manifestante, onde na oportunidade informou que: "Por
falta de provas cabíveis, retiro a denúncia" (ID: 4380591).
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Da análise das informações encaminhadas na Manifestação nº 2924/2021 em ID: 4008623, temos que não há qualquer elemento de prova
mínimo a ensejar o início de uma apuração para o fato noticiado.
Ressalta-se que a delimitação fática é demasiado genérica, vicissitude que objeta a atuação ministerial.
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Se a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos enseja o arquivamento de notícia de fato, não há motivos para permitir sua
instauração face à ausência absoluta de tais elementos, tendo em vista que o dispositivo supra versa sobre início de uma apuração.
Ademais, apesar de devidamente citado para complementar a representação, o(a) notificante indicou não ter informações complementares,
solicitando a retirada da denúncia.
Assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO a instauração de notícia de fato, em face da ausência de elementos de prova ou de informação
mínimos para o início de uma apuração.
Publique-se em DOEMP.
Comunicando-se ao E. CSMP e a Ouvidoria do MPPI, 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

4.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI23327
SIMP nº 000254-440/2022
RECOMENDAÇÃO N° 11/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através desta 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar Estadual nº141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), e ainda:
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas no bojo da Notícia de Fato nº 000254-440/2022, relatando o acontecimento de uma
vaquejada nos dias 06, 07 e 08 de maio deste ano, no Parque Hipólito Ribeiro em São Raimundo Nonato/PI, solicitando ao Ministério Público
medidas de fiscalização e aplicação de medidas de cuidado com os animais.
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO previsão do §1º, inciso VII do art. 225 da Constituição Federal, que caberá ao Poder Público o dever de proteger a fauna e a
flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade;
CONSIDERANDO a afirmação histórica dos direitos dos animais, sedimentando o entendimento de que são seres vivos sencientes, isto é, que
detêm capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade (SINGER, Peter. Vida Ética: os melhores ensaios do mais polêmico da atualidade. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 54);
CONSIDERANDO que o art. 2º, inciso "a", da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada na assembleia da UNESCO - ONU
(Bruxelas, Bélgica, 27/01/1978), anuncia que o homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais
ou
explorá-los, e no art. 3º, "a", prevê que nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis;
CONSIDERANDO o disposto no art. 32 da Lei nº 9.605/98, que quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, concorrerá ao crime ambiental punido com pena de detenção de três meses a um ano, e multa,
bem como poderá incorrer na aplicação de multa administrativa previstas nos art. 72 c/c art. 25 da mesma lei, além da multa administrativa
prevista no Decreto nº 3.179/99;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.605/98 estabelece no art. 25, §1º c/c art. 72, inciso IV, que na prática de infração ambiental caberá a apreensão
do produto do crime ou dos animais, os quais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades
assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados;
CONSIDERANDO entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário nº 153.531, que a obrigação constitucional do
Estado de assegurar a todos os cidadãos o pleno exercício de direitos culturais, promovendo a apreciação e difusão de manifestações culturais,
não exime o Estado de observar o dispositivo constitucional que proíbe o tratamento cruel de animais;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que será realizada a "16º Vaquejada do Parque Hipólito Ribeiro",
nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2022, no município de São Raimundo Nonato;
CONSIDERANDO a necessidade de fixar responsabilidade das partes envolvidas no evento, em especial no tocante ao bem-estar dos animais e
à adequação aos parâmetros de segurança dos participantes da competição ou daqueles que estiverem assistindo;
CONSIDERANDO que, de outra banda, nos termos do art. 201, inciso VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados a crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis";
RESOLVE:
RECOMENDAR aos Organizadores da Vaquejada de São Raimundo Nonato; ao proprietário do Parque de Vaquejada Hipólito Ribeiro Soares e
aos demais responsáveis a adoção das seguintes medidas:
CUIDADOS COM OS ANIMAIS
Das obrigações do responsável do evento, durante a realização das provas, no que
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refere à defesa e bem-estar animal:
a) garantir a presença de veterinário para assistência/atendimento dos animais, caso necessário;
b) proibir o uso de esporas rosetas ou pontiagudas;
c) proibir o uso de luvas endurecidas ou aderentes, com prego, ralo, parafusos, objetos cortantes ou
qualquer equipamento que possam danificar a maçaroca;
d) a luva deve ser baixa ou, no máximo, com 5cm de altura no pitoco(toco), sem quina, nem inclinação;
e) proibir a participação de bezerros com menos de 200kg e/ou com menos de um ano e meio;
f) proibir a participação de animais com o mínimo de 12 horas entre uma atividade e outra;
g) proibir a utilização nas competições de animais sob efeito de analgésico;
h) proibir a utilização nas competições de fêmeas gestantes;
i) com relação ao boi, os cavaleiros não poderão bater, tocar sua face, nem apoiar-se em seu lombo;
j) proibir o uso de animais que estejam, no momento da corrida, com sangramento aparente;
l) proibir o uso de instrumentos cortantes, que possam provocar qualquer sangramento nos animais emcompetição, notadamente o uso de bridas,
esporas;
m) proibir o uso de chicotes ou outros equipamentos que provoquem dor ou perfuração;
n) proibir tocar o boi com equipamentos de choque, perfuro cortantes, ou que causem qualquer tipo de mutilação ou sangramento no animal,
onde quer que esteja o boi, em especial dentro do brete, no curral de espera ou dentro da pista de competição;
o) disponibilizar aos bois e cavalos água e comida em quantidade e qualidade condizentes com a sua necessidade e manutenção da saúde aos
animais;
p) proibir o uso de bois com chifres pontiagudos, que possam causar risco aos competidores, aos
cavalos ou à equipe de manejo, devendo esses animais serem previamente separados da boiada;
q) proibir a ocupação de mais de uma pessoa em montaria.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência e constitui em mora o
destinatário quanto às providências solicitadas, podendo implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais que se mostrem
cabíveis, em sua máxima extensão, inclusive ajuizamento de ação civil pública e apuração de crime ambiental. Ficam os destinatários da
recomendação advertido 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;
C) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
PRAZO: 24hr, após os quais deverão ser informadas ao Ministério Público Estadual as
providências adotadas para o cumprimento da recomendação.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do
Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) e aos
respectivos destinatários.
São os termos da recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí.
São Raimundo Nonato - PI, 04 de maio de 2022.
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
Promotora de Justiça

4.22. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23328
NOTÍCIA DE FATO Nº 000474-369/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostos crimes con- tra o meio ambiente e de falsidade ideológica praticados por
MAURÍCIO NASCIMENTODASILVA, conforme deflui do Ofício nº 14/2020/NUFISPI/DITECPI/SUPES-PI.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Inquérito Policial nº 4271/2021 (Processo nº 0801126-15.2022.8.18.0031), conforme deflui de documentação encaminhada pela
autoridade policial (ID 53154126).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Mi- nistério Público, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-cial ou já se encontrar solucionado;(Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de de- ver de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme artigo 4º, § 2º,
da Re- solução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público;
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba (PI), 16 de março de 2022.
(Assinadodigitalmente)
EDILVOAUGUSTODEOLIVEIRASANTANA
Promotor de Justiça da 07ª PJ/PHB em substituição na 06ª PJ/PHB (Portaria PGJ/PI nº 631, de 08 de março de 2022)

4.23. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II - PI23329
PORTARIANº15/2022
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°
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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
REGO:6P1r6om05o9to4r8d3e4J9usDtiadçaos: 2022.04.11 18:46:57
-03'00
PORTARIA Nº 05 /2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 2ª
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Promotoria de Justiça de Pedro II, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts.
129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações" (art. 225 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que meio ambiente, de acordo com o art. 3º, I, da Lei n. 6.938/81, é "o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas";
CONSIDERANDO que, na conceituação do meio ambiente, considera-se a sua manifestação na forma do meio ambiente artificial, traduzido pelo
espaço urbano construído;
CONSIDERANDOque a ordem urbanística também impulsiona a atuação ministerial e tem amparo no art. 182 da Constituição da República
Federativa do Brasil ao mencionar que "A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes";
CONSIDERANDOque, segundo o Estatuto das Cidades, entre outras, são diretrizes gerais da política urbana: "I - garantia do direito a cidades
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (...) VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: (...) c) o
parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; (...) XIV - regularização fundiária e
urbanização (...), mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população envolvida e as normas ambientais" (art. 2º);
CONSIDERANDO que os danos ambientais provocados pela ocupação irregular do solo prejudicam a qualidade de vida das gerações atuais e
vindouras, gerando impactos negativos à manutenção do equilíbrio ecológico e da saúde da população, além de importar em sérios riscos e
prejuízos à ordem urbanística;
CONSIDERANDO, ainda, que o direito à moradia e o direito a cidades sustentáveis, reconhecidos como direitos humanos pelo sistema
internacional e nacional de proteção dos direitos humanos, são os fundamentos para a promoção de política urbana que tenha como meta e
prioridade a urbanização e a regularização dos assentamentos precários para a melhoria das
condições de vida tanto no aspecto da moradia como ambiental, por meio da flexibilização dos padrões urbanísticos (art. 2º, XIV, da Lei nº
10.257/01);
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização, no caso presente, entre o direito constitucional à moradia e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
CONSIDERANDO que a existência de parcelamentos clandestinos e irregulares do solo urbano e a ocupação desordenada de áreas públicas e
privadas vêm importando em impactos negativos ao ambiente, como supressão de vegetação, danos à fauna, impermeabilização dos solos,
erosão, assoreamento dos rios, alteração da paisagem, poluição com lixo e esgoto, problemas no sistema viário, edificações em áreas de risco e,
por consequência, danos ao erário;
CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar o cumprimento das normas que disciplinam o parcelamento do solo urbano, tendo em vista a
importância da preservação do ambiente, da saúde, da segurança e da qualidade de vida da população, compatibilizando-a com o direito
constitucional à moradia;
CONSIDERANDOque a Lei nº 13.465/17 trouxe novos conceitos e parâmetros à regularização fundiária em âmbito nacional;
CONSIDERANDO que "constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios: I - identificar os
núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo
a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; II - criar unidades imobiliárias
compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; III - ampliar o acesso à terra
urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais
regularizados; IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; VII garantir a efetivação da função social da propriedade; VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes; IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; X - prevenir e desestimular a
formação de novos núcleos urbanos informais; XI conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de
regularização fundiária" (art. 10 da Lei n. 13.465/17);
CONSIDERANDOque caberá ao Município classificar, caso a caso, as modalidades de Reurb (art. 30, I, da Lei nº 13.465/17),
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 03/2022, com a finalidade de acompanhar a regularização fundiária de núcleos urbanos informais que
eventualmente estejam localizados no Município de Pedro II, determinando as seguintes medidas:
registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham;
solicitar que o Município de Pedro II deflagre procedimento administrativo para a identificação dos núcleos urbanos informais eventualmente
localizados em sua circunscrição territorial e respectiva regularização fundiária, com referência, no mínimo, às seguintes informações relativas a
cada núcleo especificado: endereço, tamanho da área, definição acerca da titularidade (se pública ou privada), número aproximado de ocupantes
e tempo de ocupação.
adotada a providência supra, retornem os autos conclusos para despacho.
PEDRO II-PI, 29 de abril de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

4.24. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23331
ATESTADO Nº 01/2021 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Nossa Senhora da Paz, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.789.292/0001-52,localizada na Rua Tenente Brito Freire, nº 3780, bairro
Vila da Paz, nesta Capital, representado pela Presidente, Antônia Rodrigues do Nascimento Barros, constatou-se que essa entidade se encontra
apta a funcionar na forma proposta no seu estatuto e legislação regente.
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ATESTO, ainda, que a entidade apresentou a esta Promotoria de Justiça sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2020, tendo
sido considerada como satisfatória e formalmente correta a sua apresentação, ressalvada a possibilidade de serem reexaminadas as contas,
caso necessário.
ATESTO, outrossim, que a referida entidade, consoante consta do seu estatuto, não remunera seus membros pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento de suas finalidades estatutárias.
Teresina,05 de maio de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça
PARECER
SIMP nº 000025-339/2020
Entidade: Fundação Nossa Senhora da Paz
Assunto: Análise da Prestação de Contas do ano-base 2020.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria nº 26/2021 - 27ª PJ/MPPI, tendo como objetivo analisar a prestação de contas da
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ, relativa ao exercício financeiro de 2020.
A aludida instituição deu entrada na prestação de contas, para que, por dever de ofício, fosse distribuída à apreciação desta Promotoria de
Justiça.
Destaca-se que, encaminharam-se os autos do presente procedimento administrativo à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos.
A posteriori, foram apresentados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos os respectivos Pareceres Técnicos, contendo o relatório
de vistoria técnica e a análise das contas de 2020 da Fundação.
É o relatório. Passo à manifestação.
Sobre as Fundações, cumpre observar que estas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do terceiro setor, criadas a partir da
individualização de bens aptos a integrar um patrimônio destacado por seu instituidor, cujo registro se dá através de escritura pública ou
testamento, sendo, portanto, uma instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento de interesse social.
O artigo 66 do Código Civil, é claro ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Logo, toda e qualquer fundação privada regularmente constituída sujeita-se à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o
responsável por apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas
perante o Ministério Público.
Ademais, o Ato PGJ nº 666/2017, que predispõe sobre a normatização e padronização da prestação de contas anual das Fundações e Entidades
de Interesse Social assim prevê:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
No caso em tela, a FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ, como fundação legalmente constituída, é alvo de curadoria pelo Ministério Público,
cabendo a este órgão ministerial fiscalizar sua prestação de contas, tomando todas as medidas que se mostrarem cabíveis.
Assim, o Ministério Público solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se seu funcionamento e atividades condizem com o interesse social
a que se pretende, bem como se as contas relativas ao exercício financeiro de 2020 estão em conformidade com os ditames legais.
Constata-se a regularidade e a relevância social da Fundação em comento, pelo que desenvolve suas atividades em consonância com suas
disposições estatutárias.
Por conseguinte, conforme Parecer Técnico Contábil n° 42/2022, denota-se o seguinte:
[...] Dessa maneira, do ponto de vista gerencial, tendo em vista ser esta prestação de contas concernente ao ano de 2020, conclui-se não terem
as irregularidades contábeis detectadas afetados a atividade-fim da Instituição. Constatamos que as exigências da Portaria nº 26/2021 - 27ª PJ
foram adequadamente atendidas. Por essa razão, opinamos no sentido de que a prestação de contas em tela seja considerada como
"formalmente correta", ressalvada a possibilidade de novos exames face ao surgimento de fatos ou circunstâncias que assim o exijam serem
reexaminada, caso necessário.
A perícia contábil considerou formalmente correta a prestação de contas da FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ referente ao ano de 2020.
Ex positis, tendo como base o artigo 66 e seguintes do Código Civil de 2002, atendidos pela referida Fundação todos os requisitos legais e
formais, entendo por SATISFATÓRIA e FORMALMENTE CORRETA a Prestação de Contas da FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ.
Logo, o ministério público, através da 25ª promotoria de justiça de Teresina/PI, no exercício de suas atribuições legais, entende pela
regularidade da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020 da FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ.
Providências
Expeça-se o bastante Atestado de Regularidade da Fundação Nossa Senhora da Paz, relativa ao ano-base de 2020.
Expeça-se, ainda, ofício para dar ciência da conclusão deste procedimento à Fundação Nossa Senhora da Paz, com arrimo no artigo 13, §2°,
Resolução 174/2017 do CNMP, e solicitar a retirada de segunda via deste parecer, bem como do respectivo atestado de regularidade, no prazo
de 10 (dez) dias úteis.
Determino a expedição de ofício para dar ciência do arquivamento ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público, com fulcro no art. 12,
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Por fim, arquive-se o Procedimento Administrativo, considerando a resolutividade do mesmo.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 05 de maio de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

4.25. EDITAL PGJ/MPPI23333
EDITAL PGJ Nº 22/2022
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,
CONSIDERANDO a disposição do item 4 da Portaria PGJ/PI Nº 1025/2022, segundo o qual os Analistas Ministeriais - Área Processual seriam
convocados para participar de audiência pública para escolha da lotação, de acordo com a ordem de convocação e as vagas disponibilizadas
pelo Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE:
1. CONVOCAR os candidatos nomeados pela Portaria PGJ/PI Nº 1025, de 07 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 1073, de
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08 de abril de 2022, para AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ESCOLHA DAS CIDADES DE LOTAÇÃO, a ser realizada no dia 9 de maio de 2022, às
10 (dez) horas, no auditório da Sede Centro do Ministério Público, situado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294 - Centro, CEP 64000-060, TeresinaPI, objetivando o preenchimento de vagas disponíveis, conforme Anexo Único deste edital.
2. CONVOCAR todos os candidatos nomeados pela Portaria PGJ/PI Nº 1025, de 07 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº
1073, de 08 de abril de 2022 que estão aptos a assumirem o respectivo cargo, para cerimônia de posse coletiva, a ser realizada no dia 9 de
maio de 2022, às 10:30 horas, no auditório da Sede Centro do Ministério Público, situado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294 - Centro, CEP 64000060, Teresina-PI.
3. A Audiência Pública para escolha das cidades de lotação se dará somente para os candidatos nomeados para os cargos de Analista Ministerial
- Área Processual.
4. A escolha da cidade de lotação dar-se-á em observância à ordem de convocação do candidato no concurso público, constante da Portaria nº
1025/2022, considerando a alternância entre as listas de candidatos que concorreram na lista geral, na lista dos candidatos negros e dos
deficientes.
5. Será permitida a escolha da opção de lotação por procurador, mediante procuração, com firma reconhecida e poderes específicos,
acompanhada de cópia autenticada de documento oficial de identificação do candidato e apresentação de documento de identificação original do
procurador.
6. O candidato que se fizer representado assumirá total responsabilidade pela escolha realizada pelo seu procurador, arcando com as
consequências de eventuais erros de seu representante.
7. O candidato que, por si ou seu procurador, não atender à chamada nominal de acordo com a classificação, poderá exercer o seu direito após a
escolha do último classificado.
8. A ausência de manifestação dos candidatos, pessoalmente ou por procuração, para a escolha de lotação das cidades, conforme este Edital,
implica na renúncia ao direito de escolha, ficando a critério da Administração a lotação para uma das vagas remanescentes.
9. O resultado da Audiência Pública será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
10. Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos adotar todas as medidas necessárias objetivando o fiel cumprimento deste Edital.
11. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Teresina, 05 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL PGJ Nº 22/2022
ANEXO UNICO
Vagas disponibilizadas para o cargo de Analista Ministerial - Área Processual
Cidade

Nº de vagas

São Raimundo Nonato

1

Simplício Mendes

1

Teresina

2

Teresina, 05 de maio de 2022.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 07 AO CONTRATO Nº. 13/2015/PGJ23301
a) Espécie: Termo Aditivo nº. 07 ao Contrato nº. 13/2015, firmado em 04 de maio de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e o Sr. José Alves de Lira, inscrito no CPF sob o n.º xxx.733.773-xx;
b) Processo Administrativo: n°. 19.21.0722.0001174/2021-50;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa à prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses e o reajuste do valor do contrato
nº 13/2015;
d) Fundamento Legal: 62, §3°, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 45 e 51 da Lei 8.245/1991 e cláusula quarta do contrato nº 13/2015;
e) Do Valor: O valor pago pela locação do imóvel passa a ser de R$ 1.130,71 (um mil cento e trinta reais e setenta e um centavos) mensais,
totalizando o valor de R$ 27.137,04 (vinte e sete mil cento e trinta e sete reais e quatro centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses;
f) Do Prazo De Vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 06 de maio de 2022
(06/05/2022);
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h) Signatários: Pelo contratado, José Alves de Lira, CPF sob o n.º xxx.733.773-xx, e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de
Justiça Institucional.

5.2. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 04 AO CONTRATO Nº. 30/2018/PGJ23302
a)Espécie: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 30/2018, firmado em 04 de maio de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a empresa BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. 10.895.072/0001-06;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0013.0004214/2020-97 ;
c) Objeto: O presente termo aditivo visaa a prorrogação do prazo de vigênciapor mais 12 (doze) meses do contrato nº 30/2018, referente à
contratação de escritório de advocacia para o ajuizamento de ação de cobrança e a prática dos demais atos necessários ao êxito da demanda
contra o Estado do Piauí, tendo por objeto o recebimento da fração proporcional devida ao MP-PI.
d) Da vigência :O contrato terá a duração de 12 (doze) meses , contados a partir do dia 17 de julho de 2022 (17/07/2022);
e) Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas sexta do contrato admininstrativo 30/2018
f)Dotação Orçamentária: :A despesa decorrente da contratação dispensa apontamento de dotação orçamentária específica
g) Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
i)Signatários: :Pelo contratado,a Sra.Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan, CPF (MF) nº xxx.314.301-xx, e contratante, Dr Hugo de Sousa
Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
Teresina-PI, 05 de maio de 2022.

5.3. DESPACHO23326
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Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0428.0005993/2022-56. Pregão Eletrônico nº. 16/2022. Registro de preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza, higiene e copa para o MP-PI, conforme especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). Desprovimento do recurso. Manutenção da decisão do pregoeiro que declarou
como vencedora a empresa MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO-ME.
Considerandoo recurso administrativo interposto pela licitante LUCYVALDO A PIAUILINO-ME, CNPJ nº 22.897.212/0001-23 (SEI nº 0226396;
0226398), e as contrarrazões da empresa MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO-ME, CNPJ nº 09.491.099/0001-46 (SEI nº 0226397;
0226399).
Considerandoque, em suas razões recursais (SEI nº 0226396; 0226398), a recorrente contesta a decisão do pregoeiro que declarou como
vencedoraa recorrida, argumentando que esta apresentou a certidão referente ao FGTS com endereço divergente das demais certidões (SEI nº
0226396; 0226398). Aduziu, ainda, a ausência de apresentação dos termos de abertura e encerramento referentes ao balanço patrimonial.
Considerandoque, do cotejo dos autos, constata-se que a MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO-ME restou devidamente habilitada,
atendendo a todos os requisitos pré-estabelecidos no ato convocatório, o que pode inclusive ser atestado via consulta ao SICAF, conforme
dispõe a cláusula 11.2 do edital (SEI nº 0210003).
Considerando o Parecer Jurídico nº 55/2022 com manifestação pelo desprovimento do apelo administrativo (SEI nº 0231464).
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pelaIMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, COM MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PREGOEIRA QUE DECLAROU VENCEDORA A EMPRESA
MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO-ME, CNPJ nº 09.491.099/0001-46 para os Lotes 02 e 04.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autos à Pregoeira para providências atinentes ao caso.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23316
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 539/2022
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 19.21.0014.0012374/2022-43:
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um)dia de folga, no dia10 de junho de 2022,à servidoraADRIANA XIMENES RODRIGUES, Analista Ministerial, matrícula nº
170, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, nopleito eleitoral de 2020, 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 540/2022
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 19.21.0089.0012272/2022-23:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de03 a 05 de maio de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde do servidorFELIPE THIAGO SOUSA DE
LIMA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula 15396, lotado junto à 13ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 541/2022
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)FELIPE AURELIO ALVES RIBEIRO,matrícula nº 2484,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE OEIRAS,por interesse e conveniência do Ministério Público, conforme art. 15, VI, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de
22 de abril de 2022.
Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 542/2022
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)WILTON GUTEMBERG DA CRUZ PIRES JUNIOR,matrícula nº 2277,de suas funções perante a7ª PROMOTORIA
DE JUSTICA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 25 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 05 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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