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1. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

1.1. EXTRATO DE DECISÕES23374
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0011414/2022-71
Requerente: Antônio Francisco dos Santos Lima
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 196/2022 (Sei nº 0229653) e da Controladoria Interna sob nº 282/2022 (Sei nº 0231441), o pagamento referente a 05 (cinco)
diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR DO PROCON MPPI ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA (Técnico Ministerial), relativo ao seu
deslocamento à cidade de Itainópolis-PI, no período de 24/04/2022 a 29/04/2022 (incluído o domingo, dia 24/04/2022, conforme justificativa
contida no requerimento), participar das ações institucionais do MP em Ação Procon Itinerante, em parceria com a Ouvidoria Geral do MPPI e a
Justiça Itinerante do TJPI, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 17/2022
Teresina-PI, 05 maio de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0012163/2022-24
Requerente: Antônio José Andrade Trindade Filho
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 198/2022 (Sei nº 0230226) e da Controladoria Interna sob nº 283/2022 (Sei nº 0231500), o pagamento referente a 05 (cinco)
diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR DO PROCON MPPI ANTÔNIO JOSÉ ANDRADE TRINDADE FILHO (ASSESSOR MINISTERIAL), por
deslocamento, dos dias 09 a 14 de maio de 2022 (incluído o sábado, 14/05, conforme justificativa no requerimento), de Teresina-PI ao interior do
estado do Piauí, para realizar fiscalização em postos de combustíveis no interior do Estado (Operação Petróleo Real IV - Meio Parnaiba),
conforme Portaria PROCON MPPI/PROCON nº 19/2022.
Teresina-PI, 05 maio de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0012177/2022-34
Requerente: Bárbara Almeida de Sampaio
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 199/2022 (Sei nº 0230258) e da Controladoria Interna sob nº 286/2022 (Sei nº 0230946), o pagamento referente a 05 (três)
diárias e ½ (meia), à SERVIDORA BÁRBARA ALMEIDA DE SAMPAIO (Assessora Ministerial), devido ao deslocamento a ser realizado de
Teresina às seguintes cidades no interior do estado do Piauí: Alagoinha do Piauí, Água Branca, Agricolândia, Hugo Napoleão, Lagoa do Piauí,
São Pedro do Piauí, Jardim do Mulato, São Gonçalo, Regeneração, Amarante, Arraial, Francisco Ayres, Floriano e Miguel Leão , no período de
09 a 14/05/2022 (incluído o sábado, 14/05, conforme justificativa no requerimento), para realizar a Operação Petróleo Real - Etapa IV- Médio
Parnaíba PI, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 19/2022.
Teresina-PI, 05 maio de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ23363
PORTARIA PGJ/PI Nº 1404/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0012666/2022-14,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da Promotoria de Justiça Itainópolis, para manifestação nos
autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0801123-25.2022.8.18.0075, em trâmite na Comarca de Simplício Mendes, em substituição à
Promotora de Justiça titular, com efeitos retroativos ao dia 06 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1405/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 09 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1406/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
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nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para atuar nas
audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 10 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1407/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, junto ao juízo titular da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 12
de maio de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Elói Pereira de Sousa Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1408/2022
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 JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, 04 (quatro) dias de
compensação para serem usufruídos em 26, 27, 30 e 31 de maio de 2022, referentes aos plantõesministeriaisrealizados em em 24 e 25 de
outubro de 2020 e 27 de dezembro de 2020, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto
PGJ/CGMP nº 03/2022,ficando meio dia de crédito, referente ao dia 27 de dezembro de 2020, aser anotado no prontuário e somado a outra
fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1409/2022
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 19.21.0299.0012436/2022-11,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 000258355.2017.8.18.0140, dia 20 de maio de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1411/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0012788/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos,para atuar na
audiência de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, pautadas para o dia 16 de maio de 2022, às 10h, em substituição ao Promotor
de Justiça Carlos Rogério Beserra da Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. EDITAL PGJ/MPPI23373
EDITAL PGJ Nº 23/2022
Oferece 01 (uma) vaga de estagiário para a Promotoria deJustiça de Buriti dos Lopese dispõe sobre os critérios para convocação dos
aprovados no 10º processo seletivo público para admissão de estagiários de nível superior.
O Procurador-Geral de Justiça do Piauí, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que o 10º Processo Seletivo Público para admissão de estagiários de nível superior do Ministério Público do Estado do Piauí
previu a reserva de vagas para a Promotoria de Justiça deBuriti dos Lopes;
CONSIDERANDO que não há aprovados/classificados constantes da lista de cadastro de reserva para vagas de estagiários na Promotoria de
Justiça deBuriti dos Lopes;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas judiciais e extrajudiciais na Promotoria de Justiça deBuriti dos Lopes;
CONSIDERANDO que devem ser observados os princípios da igualdade e da impessoalidade na administração pública;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público, para conhecimento de todos os aprovados e classificados ainda não nomeados no 10º Processo Seletivo Público para
admissão de estagiários de nível superior do Ministério Público do Estado do Piauí, o oferecimentode vaga de estágio a quem tiver interesse
em concorrer na seguinte cidade:
I - 01 (uma) vaga de estágio para a cidade deBuriti dos Lopes- PI;
Art. 2ª. A adesão ao presente edital gera para o aprovado apenas expectativa de direito à nomeação para as vagas oferecidas, sendo
resguardada a ordem de classificação do aprovado para o município onde inicialmente ficou classificado, caso não se habilite para as vagas de
estagiários oferecidas na Promotoria de Justiça deBuriti dos Lopes.
Parágrafo único. A não adesão do candidato ao presente edital também não implica em nenhum tipo de alteração na sua ordem de classificação
para a cidade onde concorreu, garantindo-lhe a expectativa de nomeação no surgimento de eventual vaga na respectiva cidade.
Art. 3º. O candidato que for nomeado para as vagas previstas neste edital será excluído das demais listas em que constar, não podendo mais
concorrer às vagas que eventualmente surgirem para a cidade onde estava inicialmente classificado.
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Art. 4º. Os interessados deverão manifestar-se por meio de requerimento únicovia e-mail (estagiariosmp@mppi.mp.br), dirigido à Seção de
Estágios da Coordenadoria de Recursos Humanos.
§ 1º. Oprazopara manifestação de interesse do candidato será até o dia13de maio de 2022.
§ 2º. No requerimento deverão constar os dados de identificação do candidato, cidade de aprovação, endereço, período atual do curso e
telefones de contato.
§ 3º. O candidato que não se manifestar dentro do prazo estabelecido pela Administração ou desistir da nomeação para a vaga indicada no art. 1º
deste edital, manterá sua posição na lista de classificação por município, resguardada a sua ordem classificatória.
Art. 5º. A nomeação para a vaga de estagiário será feita observando-se a classificação final obtida após elaboração de lista com todos os
interessados que se inscreveram na forma do art. 4º deste edital, adotando-se, como critério de classificação a maior nota final no processo
seletivo.
Art. 6º. O resultado final do presente processo será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 7º. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem
classificatória.
Art. 8º. A Procuradoria-Geral de Justiçanão arcará com nenhum ônus financeirodecorrente da opção dos aprovados para o preenchimento da
vaga oferecida neste edital.
Art. 9º. A manifestação do candidato em ser nomeado para localidade diversa da qual ficou classificadoimplica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10. Após o prazo para envio de documentação pelos interessados, será publicado o resultado final em ordem de classificação, sendo
realizada logo em seguida a nomeação dos candidatos na quantidade determinada no art. 1º deste edital, devendo aquele que for nomeado
providenciar sua documentação para posse.
Art. 11. O estágio teráinício previsto na data de 24de maiode 2022.
Art. 12. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 06 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23356
Notícia de fato nº 28/2022
SIMP: 000180-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 28/2022, instaurada para apurar possível irregularidade na lotação da técnica da saúde bucal Joiciane Morais
de Lima no município de Esperantina/PI, nomeada para exercício do cargo na zona rural, mas supostamente lotada na zona urbana.
O presente procedimento originou-se mediante ato de desmembramento do inquérito civil nº 27/2020 (Simp 000005-161/2020), após indícios da
suposta irregularidade (ID nº 34703822).
No intuito de coletar informações mínimas foi solicitado do município de Esperantina/PI que prestasse informações acerca da lotação
da sra. Joiciane Morais de Lima e encaminhasse documentos relativos à profissional.
Em resposta ao expediente supracitado, a municipalidade informou que a referida servidora, técnica da saúde bucal efetiva do
município, está lotada na zona rural, na Unidade Básica de Saúde da Localidade Mundo Novo, documentos de fls. 21/27 (ID nº
34703822).
É o breve relatório.
Considerando que as informações preliminares colhidas no bojo dos presentes autos demonstraram que a sra. Joiciane Morais de Lima,
nomeada para exercício de cargo de técnica da saúde bucal, está lotada na Localidade Mundo Novo, zona rural do município de Esperantina/PI,
observa-se que a ilegalidade apontada na denúncia não se confirmou.
Desta forma, não se vislumbram fundamentos ou justa causa para a o prosseguimento do feito, tendo em vista que a noticiada está lotada na
zona rural do município, conforme determina a portaria de nomeação.
Diante disso, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
À assessoria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente ao setor responsável pela publicação no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 24/2022
SIMP nº 000253-426/2021
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de Notícia de Fato nº 24/2022, instaurada em 17/03/2022, para apurar supostos pagamentos de serviços prestados pela empresa
Russenildo Construções e Reformas LTDA ao Município de Esperantina/PI anteriores a assinatura de contrato.
O presente procedimento originou-se mediante Manifestação n° 3859/2021 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, no qual relata, em síntese
irregularidades em pagamentos efetuados pelo Município de Esperantina/PI à empresa Russenildo Construções antes de assinatura de contrato
da referida empresa, bem como suposta falta de capacidade de fornecimento de serviços pagos à Empresa Jean Denis Morais Monte EPP de
fornecimento de notas desde 2017 ao Município de Esperantina/PI, ID. 34435156.
No intuito de um melhor acompanhamento do caso, cumprindo os requisitos de organização documental, delimitação de objeto e atuação
ministerial eficiente, cópias da denúncia foram extraídas para cadastro de procedimento autônomo com o fito de investigar especificamente as
irregularidades apontadas na contratação da empresa Jean Denis Morais Monte, remanescendo aos presentes autos os fatos relativos à empresa
Russenildo Construções, ID. 34493363.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 359/2022, solicitou-se ao município de
Esperantina/PI que se manifestasse sobre os fatos investigados, esclarecimentos sobre supostos pagamentos realizados à empresa
Russenildo Construções anteriores à assinatura de contrato e cópia do procedimento licitatório que deu ensejo à contratação referida.
Em que pese o referido ofício tenha sido devidamente encaminhado, a Municipalidade não apresentou as informações solicitas,
conforme ID nº 53414888.
É o breve relatório.
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Constatado o decurso do prazo do art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não cabendo mais prorrogações
e havendo, ainda, a necessidade de reiterar os termos do ofício nº 359/2022, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em
procedimento preparatório, uma vez que, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para reunião de elementos em relação ao objeto
da investigação e ao investigado.
DETERMINO ainda seja minutada portaria de conversão a ser disponibilizada em arquivo editável no SharePoint.
Determino o envio da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, com as certificações nos autos, conclusos.
Esperantina/PI, datado eletronicamente.
Assinado digitalmente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
SIMP: 000288-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 25/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio do infante T. A. S., nascido em 21/09/2021, filho de Brenda da Conceição Alves e Alan Diego do
Nascimento Santos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI
para conhecimento e providências (ID nº 53344262).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000294-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 25/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio do infante A. S. R., nascida em08/01/2022, filha de Matildes da Silva Rodrigues.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI
para conhecimento e providências (ID nº 53346396).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 94/2021
SIMP nº 000930-161/2021
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 94/2021, instaurada para apurar suposta afronta ao princípio constitucional da impessoalidade,
consubstanciado em postagens no Instagram da prefeitura de Esperantina/PI (@prefeituraesperantina), que fazem menção expressa
nas publicações de obras realizadas ao nome da prefeita.
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº3426/2021, registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a
qual relata os fatos acima mencionados (ID nº 33951323).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município manifestação quanto a denúncia que
embasou o presente procedimento (ID nº 34628276).
Certidão de ID nº 53288618 constatando a ausência de resposta do município.
Diante de tais informações expediu-se o ofício nº 680/2022 reiterando e solicitando as informações inicialmente solicitadas, que
aguarda resposta, no prazo.
É o breve relatório.
Constatado o decurso do prazo do art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não cabendo mais prorrogações
e havendo, ainda, a necessidade de aguardar resposta ao ofício nº 680/2022, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em
procedimento preparatório, uma vez que, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para reunião de elementos em relação ao objeto
da investigação e ao investigado.
Encaminho os autos a assessoria para minuta de portaria de conversão, que deve ser movimentada no presente SIMP para análise e aprovação.
Determino o envio da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, com as certificações nos autos, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 99/2021
SIMP: 000986-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 99/2021, instaurada para apurar suposta prática de nepotismo na nomeação de Liliane Soares Silva, cunhada do
Vereador Charles Ramos de Lima, para o cargo de Professora substituta A-I.
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº 3558/2021, registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a
qual relata os fatos acima mencionados (ID nº 34030835).
Após a devida instauração do ato, por meio do ofício nº 180/2022, o Ministério Público solicitou ao município de Morro do Chapéu do Piauí
esclarecimentos sobre a manifestação nº 3558/2021, bem como cópias dos contracheques dos últimos três meses de Liliane Soares Silva, o
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cargo por ela ocupado e a sua natureza e qualificação. Ainda, que fosse esclarecido se Charles Ramos de Lima exerce alguma função/cargo
ligado ao poder executivo municipal (ID nº 34614566).
Sucessivamente, expediu-se o ofício nº 181/2022 à Câmara Municipal de Morro do Chapéu do Piauí, solicitando que fosse informado se Charles
Ramos de Lima é vereador no município de Morro do Chapéu do Piauí e se exerce alguma função/cargo ligado ao poder executivo do município
(ID nº 34614567).
Em resposta, o município de Morro do Chapéu do Piauí esclareceu que Liliane Soares Silva ocupava o cargo de professora substituta classe A,
com contratação temporária a fim de suprir cargo essencial à continuidade dos serviços administrativos.
Por fim, informou que o referido contrato fora rescindido em 11/10/2022, encaminhando Termo de Distrato.
A Câmara Municipal quedou-se inerte a solicitação ministerial.
É o breve relatório.
Inicialmente, importante sublinhar que os princípios constitucionais administrativos são postulados fundamentais, pois inspiram todo o modo de
agir da Administração Pública. Desta forma, só poderá considerar válida a conduta que estiver compatível com os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Relativo à investidura em cargo ou emprego público, o dispositivo constitucional assim preconiza:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.
Isto posto, eis a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a sua Súmula Vinculante nº 13, mais especificamente quanto à
necessidade de se demonstrar potencial de interferência em seleção de candidato a cargo de direção, chefia ou assessoramento para
configuração de nepotismo:
"Ao editar a Súmula Vinculante 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na
Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente
a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de
parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de
direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante 13 com o
art. 37, caput, da CF/1988 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor
público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou
assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de
seleção." (Rcl 19.529 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 15-3-2016, DJE 72 de 18-4-2016.)
Ainda, dispõe a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em seu artigo 11, inciso XI, que:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (grifos nossos).
Das informações colhidas nos autos, verificou-se que a senhora Liliane não mais ocupa o cargo de professora substituta temporária no município
de Morro do Chapéu do Piauí, ocorrendo, assim, a perda do objeto.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso III, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Encaminho os presentes autos a assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para o cumprimento das seguintes diligências:
a) Cientificação do noticiante, via Ouvidoria, em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução 174/2017 do CNMP e;
b) Encaminhar cópia desta decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.2. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI23357
RECOMENDAÇÃO Nº 014/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 (SIMP: 000029-034/2021)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que a Recomendação "é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas", conforme definição
contida na Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO o que foi informado na audiência realizada em 23 de Dezembro de 2020, a cargo da Dra. Joselisse Nunes de Carvalho Costa,
Promotora de Justiça titular da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, onde estavam presentes Ângela Chantal e Layani Pires, representantes
do CREAS LESTE; Amanda Raquel, genitora de Any Kelly, e a adolescente Any Kelly, na qual a Promotora de Justiça obteve informações quanto
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à suspensão do serviço de disponibilização do vale-transporte pelos CREAS;
CONSIDERANDO que a oferta de vale-transporte constitui-se de medida necessária para que a população vulnerável assistida pelos Centros de
Referência Especializada de Assistência Social-CREAS possa aderir e frequentar os programas e serviços ofertados por aquele órgão;
CONSIDERANDO que o serviço público é orientado pelo Princípio da Continuidade, também denominado de Princípio da Permanência,
consistente na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestado a população e seus usuários;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS são equipamentos da rede socioassistencial que
tem por objetivo a oferta de serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, por meio do atendimento e do acompanhamento
especializado de famílias e indivíduos cujos direitos foram violados ou ameaçados, de forma contínua e compartilhada com outras políticas
setoriais que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, a fim de assegurar a efetividade da reinserção social, a qualidade na atenção protetiva
e o monitoramento dos encaminhamentos realizados;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência Especializada de Assistência Social-CREAS são entes despersonalizados, administrativamente
vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, a quem compete a gestão, planejamento
estratégico, orçamento e fiscalização dos entes despersonalizados a ela vinculados;
CONSIDERANDO que, em audiência realizada no dia 13 de Abril próximo passado, a Sra. Graceane Neves, Gerente da Proteção Social Especial
da SEMCASPI, informou que, em razão da pandemia, fora suspensa a compra de vales-transporte e que, no atual momento, em razão de
Portaria da Prefeitura Municipal de Teresina, está expresso que não poderão ser adquiridos vales-transporte de papel, razão pela qual a
população assistida pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS não está recebendo assistência para o pagamento
do deslocamento até os mencionados Centros;
CONSIDERANDO que, em Fevereiro/2021, foi sancionada a Lei Municipal nº 5.705/2021, que permite a emissão e comercialização dos meios de
pagamento das tarifas em geral dos serviços de transporte público de passageiros pela Empresa Teresinense de Desenvolvimento UrbanoETURB;
CONSIDERANDO que, após, foi sancionada a Lei Municipal n° 5.710/2022, a qual disciplina a implantação e operacionalização do sistema de
bilhetagem eletrônica de tarifas e acessibilidade nos serviços que compõem o transporte público da capital;
CONSIDERANDO que a implantação e operacionalização da bilhetagem eletrônica, conforme a lei, ocorre por meio da emissão e distribuição dos
cartões eletrônicos, comercialização e efetivação do carregamento de créditos nos cartões, cadastramento dos usuários do sistema de transporte
público, incluindo os beneficiários de descontos e gratuidades, e entre outras atribuições citadas na lei;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, o Município de Teresina, representado pela SEMCASPI e pela ETURB, ainda não ofereceu
nenhuma alternativa ou estratégia para regularização do fornecimento de vales-transporte e/ou instituição de nova forma de facilitação do acesso
do público assistido pelos CREAS aos serviços socioassistenciais ali prestados, o que configura grave violação de direitos fundamentais da
população vulnerável;
CONSIDERANDO que torna-se essencial que os órgãos públicos envolvidos - SEMCASPI e ETURB - encontrem uma solução permanente para
a questão, em razão do impacto negativo que o não fornecimento de vales-transporte provoca para os usuários do Sistema Único da Assistência
Social-SUAS, a fim de que esses não deixem de acessar os serviços socioassistenciais aos quais tem direito;
CONSIDERANDO que já ocorreu a flexibilização total das restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da COVID-19,
razão pela qual não mais se justifica que o Município de Teresina não promova uma solução para a continuidade do atendimento presencial nos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS, a fim de proporcionar-se todos os meios de deslocamento para que o
público tenha acesso aos serviços socioassistenciais com prioridade absoluta, tendo em vista as determinações contidas no Estatuto da
Criança e do Adolescente-ECA;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 015/2021 (SIMP: 000029-034/2021), instaurado para
acompanhar as medidas implementadas com vistas à regularização da disponibilização de vales-transportes para a população assistida pelos
Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
RESOLVE
RECOMENDARao Exmº Sr. Dr.Presidente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano-ETURB que adote, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI, as medidas necessárias no sentido de:
a) efetivar a regularização imediata da entrega dos vales-transportes às pessoas assistidas pelos serviços socioassistenciais dos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS desta capital;
OU
b) instituir nova forma de facilitação do acesso do público assistido pelos Centros de Referência Especializados da Assistência SocialCREAS aos serviços socioassistenciais ali prestados.
Fica fixado o prazo de 20 (vinte) dias para a implementação das medidas ora recomendadas.
Outrossim, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 12/93, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05
(cinco) dias, o gestor mencionado preste informações acerca do acatamento da presente recomendação, para tanto alertando que o
descumprimento poderá ensejar a instauração de inquérito civil e/ou ingresso de ação civil pública de obrigação de fazer, com cominação de
multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Todas as comunicações deverão ser feita por meios virtuais de comunicação, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19), com respostas preferencialmente para - e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Teresina, 03 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
RECOMENDAÇÃO Nº 012/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 012/2018 (SIMP: 000059-034/2018)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que a Recomendação "é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas", conforme definição
contida na Resolução CNMP nº 164/2017;
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CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1º,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia em zona segura implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à
prevenção de riscos dos quais a população pode ser vítima e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO que o direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado, compreendendo as dimensões de segurança da
posse; disponibilidade de serviços; infraestrutura e equipamentos públicos, custo acessível; habitabilidade; não discriminação e
priorização de grupos vulneráveis; localização adequada e adequação cultural;
CONSIDERANDOque inúmeras áreas públicas pertencentes ao domínio da União, do Estado e do Município de Teresina tem sido ocupadas
irregular e desordenadamente, por famílias de baixa renda, sem condições de prover sua própria moradia, e/ou ainda não inseridas em
programas públicos de habitação;
CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil n° 063/2016 (SIMP: 000060-034/2017), que tratou da garantia do direito de moradia dos
moradores da Ocupação Dandara dos Cocais, fora firmado Termo de Ajustamento de Conduta-TAC nº 001/2017 (em 31.08.2017), cujas
cláusulas, dentre outras, obrigam a realização de cadastro atualizado dos ocupantes, regularização fundiária e implementação de projeto
urbanístico, com vistas à regularização dos atuais moradores na área, a que fora dada destinação social para fins de moradia;
CONSIDERANDO que o processo de regularização fundiária relativo à ocupação Dandara do Cocais fora iniciado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH, tendo passado a ser conduzido pela Empresa Teresinense de DesenvolvimentoUrbano-ETURB,
em observância à Lei nº 5.704/2022, que modifica os dispositivos da Lei nº 2.959/2000, ambas municipais, para remanejar a competência da
Regularização Fundiária Municipal para essa última empresa;
CONSIDERANDO que a ETURB necessita receber todas as informações sobre o processo de regularização da ocupação Dandara dos Cocais,
aí incluídas todas as etapas já realizadas pela SEMDUH, a fim de agilizar as etapas subsequentes restantes, para dar fiel cumprimento ao Termo
de Ajustamento de Conduta-TAC nº 001/2017;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 012/2018 (SIMP: 000059-034/2018), instaurado para
fazer o acompanhamento de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta da Ocupação Dandara dos Cocais;
RESOLVE
RECOMENDARao Exmº Sr. Dr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH queadote as medidas
necessárias à transferência imediata de toda a documentação referente à regularização fundiária da Ocupação Dandara dos Cocais à
Empresa Teresinense de DesenvolvimentoUrbano-ETURB, órgão que detém a competência para realização da regularização fundiária
no âmbito do Município de Teresina, nos termos da Lei nº 5.704/2022, para tanto ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias.
Outrossim, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 12/93, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05
(cinco) dias, o gestor mencionado preste informações acerca do acatamento da presente recomendação, para tanto alertando que o
descumprimento poderá ensejar a instauração de inquérito civil e/ou ingresso de ação civil pública de obrigação de fazer, com cominação de
multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Todas as comunicações deverão ser feita por meios virtuais de comunicação, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19), com respostas preferencialmente para - e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Teresina, 03 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
RECOMENDAÇÃO Nº 013/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 (SIMP: 000029-034/2021)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que a Recomendação "é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas", conforme definição
contida na Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO o que foi informado na audiência realizada em 23 de Dezembro de 2020, a cargo da Dra. Joselisse Nunes de Carvalho Costa,
Promotora de Justiça titular da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, onde estavam presentes Ângela Chantal e Layani Pires, representantes
do CREAS LESTE; Amanda Raquel, genitora de Any Kelly, e a adolescente Any Kelly, na qual a Promotora de Justiça obteve informações quanto
à suspensão do serviço de disponibilização do vale-transporte pelos CREAS;
CONSIDERANDO que a oferta de vale-transporte constitui-se de medida necessária para que a população vulnerável assistida pelos Centros de
Referência Especializada de Assistência Social-CREAS possa aderir e frequentar os programas e serviços ofertados por aquele órgão;
CONSIDERANDO que o serviço público é orientado pelo Princípio da Continuidade, também denominado de Princípio da Permanência,
consistente na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestado a população e seus usuários;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS são equipamentos da rede socioassistencial que
tem por objetivo a oferta de serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, por meio do atendimento e do acompanhamento
especializado de famílias e indivíduos cujos direitos foram violados ou ameaçados, de forma contínua e compartilhada com outras políticas
setoriais que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, a fim de assegurar a efetividade da reinserção social, a qualidade na atenção protetiva
e o monitoramento dos encaminhamentos realizados;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência Especializada de Assistência Social-CREAS são entes despersonalizados, administrativamente
vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, a quem compete a gestão, planejamento
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estratégico, orçamento e fiscalização dos entes despersonalizados a ela vinculados;
CONSIDERANDO que, em audiência realizada no dia 13 de Abril próximo passado, a Sra. Graceane Neves, Gerente da Proteção Social Especial
da SEMCASPI, informou que, em razão da pandemia, fora suspensa a compra de vales-transporte e que, no atual momento, em razão de
Portaria da Prefeitura Municipal de Teresina, está expresso que não poderão ser adquiridos vales-transporte de papel, razão pela qual a
população assistida pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS não está recebendo assistência para o pagamento
do deslocamento até os mencionados Centros;
CONSIDERANDO que, em Fevereiro/2021, foi sancionada a Lei Municipal nº 5.705/2021, que permite a emissão e comercialização dos meios de
pagamento das tarifas em geral dos serviços de transporte público de passageiros pela Empresa Teresinense de Desenvolvimento UrbanoETURB;
CONSIDERANDO que, após, foi sancionada a Lei Municipal n° 5.710/2022, a qual disciplina a implantação e operacionalização do sistema de
bilhetagem eletrônica de tarifas e acessibilidade nos serviços que compõem o transporte público da capital;
CONSIDERANDO que a implantação e operacionalização da bilhetagem eletrônica, conforme a lei, ocorre por meio da emissão e distribuição dos
cartões eletrônicos, comercialização e efetivação do carregamento de créditos nos cartões, cadastramento dos usuários do sistema de transporte
público, incluindo os beneficiários de descontos e gratuidades, e entre outras atribuições citadas na lei;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, o Município de Teresina, representado pela SEMCASPI e pela ETURB, ainda não ofereceu
nenhuma alternativa ou estratégia para regularização do fornecimento de vales-transporte e/ou instituição de nova forma de facilitação do acesso
do público assistido pelos CREAS aos serviços socioassistenciais ali prestados, o que configura grave violação de direitos fundamentais da
população vulnerável;
CONSIDERANDO que torna-se essencial que os órgãos públicos envolvidos - SEMCASPI e ETURB - encontrem uma solução permanente para
a questão, em razão do impacto negativo que o não fornecimento de vales-transporte provoca para os usuários do Sistema Único da Assistência
Social-SUAS, a fim de que esses não deixem de acessar os serviços socioassistenciais aos quais tem direito;
CONSIDERANDO que já ocorreu a flexibilização total das restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da COVID-19,
razão pela qual não mais se justifica que o Município de Teresina não promova uma solução para a continuidade do atendimento presencial nos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS, a fim de proporcionar-se todos os meios de deslocamento para que o
público tenha acesso aos serviços socioassistenciais com prioridade absoluta, tendo em vista as determinações contidas no Estatuto da
Criança e do Adolescente-ECA;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 015/2021 (SIMP: 000029-034/2021), instaurado para
acompanhar as medidas implementadas com vistas à regularização da disponibilização de vales-transportes para a população assistida pelos
Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
RESOLVE
RECOMENDARao Exmº Sr. Dr. Secretário Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPIque adote, em
conjunto com a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano-ETURB, as medidas necessárias no sentido de:
a) efetivar a regularização imediata da entrega dos vales-transportes às pessoas assistidas pelos serviços socioassistenciais dos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS desta capital;
OU
b) instituir nova forma de facilitação do acesso do público assistido pelos Centros de Referência Especializados da Assistência SocialCREAS aos serviços socioassistenciais ali prestados.
Fica fixado o prazo de 20 (vinte) dias para a implementação das medidas ora recomendadas.
Outrossim, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 12/93, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05
(cinco) dias, o gestor mencionado preste informações acerca do acatamento da presente recomendação, para tanto alertando que o
descumprimento poderá ensejar a instauração de inquérito civil e/ou ingresso de ação civil pública de obrigação de fazer, com cominação de
multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Todas as comunicações deverão ser feita por meios virtuais de comunicação, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19), com respostas preferencialmente para - e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Teresina, 03 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
RECOMENDAÇÃO Nº 012/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 012/2018 (SIMP: 000059-034/2018)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que a Recomendação "é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas", conforme definição
contida na Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1º,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia em zona segura implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à
prevenção de riscos dos quais a população pode ser vítima e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO que o direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado, compreendendo as dimensões de segurança da
posse; disponibilidade de serviços; infraestrutura e equipamentos públicos, custo acessível; habitabilidade; não discriminação e
priorização de grupos vulneráveis; localização adequada e adequação cultural;
CONSIDERANDOque inúmeras áreas públicas pertencentes ao domínio da União, do Estado e do Município de Teresina tem sido ocupadas
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irregular e desordenadamente, por famílias de baixa renda, sem condições de prover sua própria moradia, e/ou ainda não inseridas em
programas públicos de habitação;
CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil n° 063/2016 (SIMP: 000060-034/2017), que tratou da garantia do direito de moradia dos
moradores da Ocupação Dandara dos Cocais, fora firmado Termo de Ajustamento de Conduta-TAC nº 001/2017 (em 31.08.2017), cujas
cláusulas, dentre outras, obrigam a realização de cadastro atualizado dos ocupantes, regularização fundiária e implementação de projeto
urbanístico, com vistas à regularização dos atuais moradores na área, a que fora dada destinação social para fins de moradia;
CONSIDERANDO que o processo de regularização fundiária relativo à ocupação Dandara do Cocais fora iniciado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH, tendo passado a ser conduzido pela Empresa Teresinense de DesenvolvimentoUrbano-ETURB,
em observância à Lei nº 5.704/2022, que modifica os dispositivos da Lei nº 2.959/2000, ambas municipais, para remanejar a competência da
Regularização Fundiária Municipal para essa última empresa;
CONSIDERANDO que a ETURB necessita receber todas as informações sobre o processo de regularização da ocupação Dandara dos Cocais,
aí incluídas todas as etapas já realizadas pela SEMDUH, a fim de agilizar as etapas subsequentes restantes, para dar fiel cumprimento ao Termo
de Ajustamento de Conduta-TAC nº 001/2017;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 012/2018 (SIMP: 000059-034/2018), instaurado para
fazer o acompanhamento de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta da Ocupação Dandara dos Cocais;
RESOLVE
RECOMENDARao Exmº Sr. Dr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH queadote as medidas
necessárias à transferência imediata de toda a documentação referente à regularização fundiária da Ocupação Dandara dos Cocais à
Empresa Teresinense de DesenvolvimentoUrbano-ETURB, órgão que detém a competência para realização da regularização fundiária
no âmbito do Município de Teresina, nos termos da Lei nº 5.704/2022, para tanto ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias.
Outrossim, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 12/93, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05
(cinco) dias, o gestor mencionado preste informações acerca do acatamento da presente recomendação, para tanto alertando que o
descumprimento poderá ensejar a instauração de inquérito civil e/ou ingresso de ação civil pública de obrigação de fazer, com cominação de
multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Todas as comunicações deverão ser feita por meios virtuais de comunicação, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19), com respostas preferencialmente para - e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Teresina, 03 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23358
INQUÉRITO CIVIL Nº 05/2022
Portarianº12/2022
Objeto: apurar a possível existência de loteamento irregular denominado de Loteamento Anair Residence, no Bairro Bela Vista, em Uruçuí/PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso I, da Resolução
nº174/2017 do CNMP 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 (art. 127 da CF);
CONSIDERANDOque chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do processo SEI n. 21.0.000116515-9, procedimento de dúvida
registral, que Claudemir Lemes Pacheco apresentou pedido de desmembramento da matrícula n. 1790 junto ao Cartório do 1º Ofício de Uruçuí,
em virtude da venda de imóvel, área 2.321,11m², a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, mas segundo a nota devolutiva exarada pela
Tabeliã do Cartório, há "clara intenção de adiar a regularização do loteamento", através de venda de lotes periféricos, que aproveitam as vias já
existentes, e que a gleba de terra em questão já foi objeto de vendas sucessivas, com fracionamento da área e alienação de partes autônomas a
pessoas diversas, e que já foi denominada pelo proprietário de Anair Residence;
CONSIDERANDO que, segundo a certidão de inteiro teor do imóvel registrado no Livro 2 de Registro Geral, na matrícula 7.590 do Cartório do 1º
Ofício de Uruçuí, trata-se de um lote urbano localizado no Loteamento Anair Residence, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Uruçuí, Estado do
Piauí, com a área remanescente de 19.675,79 mZ, e perímetro de 895,85 metros;
CONSIDERANDO que, na certidão de inteiro teor da matrícula 1790, não consta registro de outras alienações ou desmembramentos, que
formalizem a transferência de propriedade para terceiros;
CONSIDERANDO que, em análise da documentação apresentada, constatou-se que a matrícula 1790 tem como origem um registro anterior, a
saber, Matrícula 7581, ficha 001 do Livro 2 de Registro Geral, do Registro Imobiliário desta Comarca. Assim, é possível que as alienações e
desmembramentos mencionados pela Tabeliã do Cartório estejam averbadas na matrícula de origem e que, nessa hipótese, a matrícula 1790
seja resultado de um desmembramento de uma gleba de ter- ras maior, ou seja, que a própria matrícula 1790 seja um lote decorrente do suposto
loteamento irre- gular;
CONSIDERANDOque, na certidão, no memorial descritivo e na planta do imóvel, a gleba de terras foi denominada de Nair Residence, o que
pode ser um indicativo da pretensão do proprietário em transformá-la em um loteamento. Isso, porém, mas não é elemento suficiente para
demonstrar inequivocamente tal pretensão;
CONSIDERANDOque o art. 2º, §1º, da Lei nº 6.766/1979 define que o parcelamento do solo urbano poderá ser feio mediante
loteamento,considerado este como a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 6.766/1979, considera- se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros
públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;
CONSIDERANDOque a Tabeliã do Cartório devolveu o processo de desmembramento formulado pelo senhor Claudemir Lemes Pacheco,
argumentando possível tentativa de burla a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979) por parte do investigado, por entender que,
na realidade, o proprietário pretende implementar loteamento habitacional, com vendas de lotes autônomos;
CONSIDERANDO que há circunstâncias que demandam maiores esclarecimentos, para apurar os responsáveis pela infração legal;
RESOLVE:
I N S T A U R A R
I N Q U É R I T O
C I V I L
N .
0 5 / 2 0 2 2
p a r a
a p u r a r
a
p o s s í v e l
existênciadeloteamentoirregulardenominadoAnairResidence,BairroBelaVista,emUruçuí/PI.
- Nomeio o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva para secretariar o
procedimento;
- Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público (CACOP), conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos
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autos;
- Dando continuidade às diligências, REQUISITO ao Cartório do 1º Ofício deUruçuí que, no prazo de quinze dias: (i) encaminhe certidão do
inteiro teor da Matrícula 7581, ficha 001 do Livro 2 de Registro Geral, do Registro Imobiliário desta Comarca; (ii) informe a esta Pro- motoria de
Justiça, caso não tenham sido averbadas na matrícula 7581, em qual matrícula foram re- gistradas as alienações e os desmembramentos
mencionados na nota devolutiva do requerimento de desmembramento formulado pelo senhor Claudemir Lemes Pacheco no bojo da matrícula
1790, apresentando, na hipótese, certidão de inteiro teor da matrícula ou matriculas em questão; (iii) apre- sente esclarecimentos adicionais a
respeito do suposto loteamento que o investigado pretende im- plementar na referida gleba de terras, notadamente, porque entende que existe
possível tentativa de burla da Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979) por parte do investigado;
- Junte-se aos autos cópia do Processo Sei n. 21.0.000116515-9;
- Em caso de exaurimento do prazo sem resposta, PROMOVA-SE IMEDIATA REITERAÇÃO.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Públi- co, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 29 de abril de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

3.4. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23359
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 12ª PJ Nº 04/2022
EMENTA - Apresentação de documentação comprobatória da realização (ou de cronograma) de ação educativa de esclarecimento da
sociedade sobre a prevenção da saúde renal crônica, suas consequências e tratamentos ofertados, bem como de capacitação e
atualização dos profissionais que trabalham na referida área.
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de relevância pública, conforme previsto no
artigo 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribui ao Ministério Público a função institucional de
"zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDOque o artigo 198, inciso II da Constituição Federal prioriza as ações preventivas nas ações e serviços de saúde;
CONSIDERANDO que o Princípio da Integralidade emerge como imperativo categórico, com o fim de operacionalizar o sistema de saúde de
sorte a superação de obstáculos por meio da implantação de inovações no cotidiano dos serviços de saúde, nas relações entre os níveis de
gestão do SUS e, nas relações destes com a sociedade;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico confere ao MINISTÉRIO PÚBLICO atribuição para promover o inquérito civil, a ação civil pública e
outras medidas cabíveis para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos, e para propor ação
civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos;
CONSIDERANDO que cabe a 12ª Promotoria de Justiça atuar diante dos processos extrajudiciais e judiciais relativos à defesa da saúde nos
feitos de responsabilidade do Estado do Piauí e da Secretaria de Estado da Saúde (inciso I do art. 35 da Resolução CPJ/PI Nº 03, de 10 de abril
de 2018);
CONSIDERANDO que a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal foi instituída pela Portaria 1.168/2004, cujo art. 2º
determina: "Estabelecer que a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal seja organizada de forma articulada entre o
Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, permitindo: I - desenvolver estratégias
de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos, protegendo e desenvolvendo a
autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades";
CONSIDERANDO que tramita na 12ª Promotoria de Justiça o Inquérito Civil Público Nº 26/2019 (SIMP 000024-027/2019), a fim de fomentar a
assistência a saúde dos pacientes renais e pós transplantados no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que em audiência pública realizada aos vinte e um dias do mês de março de 2019, restou consignado com encaminhamento a
ser cumprido pela Secretaria Estadual de Saúde, com prazo de 30 (trinta) dias, o desenvolvimento de projeto educativo visando o esclarecimento
da sociedade geral sobre a prevenção da saúde renal crônica, as suas consequências e tratamentos ofertados;
CONSIDERANDO que ulteriormente a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Coordenação da Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso,
informou o planejamento de elaboração de material educativo e de duas ações educativas, a primeira voltada a capacitação e atualização dos
profissionais que trabalham na referida área e a segunda destinada a educação preventiva da doença para a população em geral com a
distribuição de folders (Folha de Despacho - Processo AA. 900.1.016828/19-76 - SESAPI);
CONSIDERANDO que após foram requisitados à Coordenadora da Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso informações e documentação
comprobatória da realização das ações de capacitações dos profissionais de nefrologia, bem como de ação educativa de prevenção da doença
renal para a população em geral (Ofício 12 PJ Nº 0756/2021- fl. 123 e Ofício 12 PJ Nº 0152/2022- fl. 127), mas que não consta dos autos
resposta aos supracitados expedientes;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir Recomendação Administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequada e imediata divulgação;
RESOLVE:
Expedir a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Secretário Estadual de Saúde-SESAPI, Sr. Antônio Neris Machado Júnior, à
Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde- DUVAS, Sra. Cristiana Maria Ferraz Damasceno Moura Fé e a Coordenadora de Atenção à
Saúde do Adulto e do Idoso/SESAPI, Sra. Valdite Barros da Costa Leão,a fim de que apresentem documentação comprobatória da
realização (ou cronograma) de ação educativa de esclarecimento da sociedade geral sobre a prevenção da saúde renal crônica, suas
consequências e tratamentos ofertados, bem como de capacitação e atualização dos profissionais que trabalham na referida área.
Ficam os destinatários da Recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos: a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da
ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se
em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, para que os destinatários se manifestem acerca do
acolhimento da presente Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça, comprovadamente, em 10 (dez) dias, quais as
providências encetadas para seu cumprimento.
Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da Saúde MPE/PI e ao Conselho Estadual de Saúde.
Publique-se, registre-se e notifique-se.
Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
PROMOTOR DE JUSTIÇA - 12ª PJ
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Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23360
Procedimento Administrativo nº 019.2022 SIMP N. 000100.088.2021
RECOMENDAÇÃO nº 02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua Promotora de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e
ainda:
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições que são conferidas pelos artigos 127 "usque" 129, da Constituição da República
Federativa do Brasil, regulamentadas pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (nº 8.625/93), em especial, seu art. 38, inciso IV, para a
expedição de recomendações que visem à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, emite a presente recomendação, nos termos das descrições e fundamentos que seguem;
CONSIDERANDO, especificamente, que, consoante o art. 129, II, da Constituição da República, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias para sua garantia, a exemplo do Inquérito Civil e da Ação Civil Pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos (art. 129, III,
da CF);
CONSIDERANDO que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito (art. 1º,
§ 2º, do Código de Trânsito Brasileiro);
CONSIDERANDO que foi expressamente alçado à status constitucional, pela Emenda 82, de 16 de julho de 2014, o direito à segurança viária,
sendo este, dever do Estado e assegurada para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias
públicas (art. 144, § 10, CF);
CONSIDERANDO que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causem a terceiros (art. 37, §6º, CF);
CONSIDERANDO que foi identificado por esta representante ministerial que as vias públicas do Município de Picos-PI, a seguir relacionadas,
estão em flagrante estado de deterioração, necessitando urgentemente de reparo:
Rua 1º de Maio, Bairro Boa Sorte;
Av. Severo Eulálio, Bairro Canto da Várzea;
Av. Getúlio Vargas, Bairro Centro;
Av. José de Moura Monteiro, Bairro Centro;
Av. Deputado Sá Urtiga, Bairro Bomba;
Rua Jardim Paris, Bairro Catavento;
Rua Antônio Tibúrcio, Bairro Catavento;
Rua Jardim da Infância, Bairro Catavento;
Rua Primeiro de Maio, Bairro Catavento;
Rua Francisco Dantas, Bairro Catavento;
Rua Projetada nº 150, Bairro Catavento;
Rua Urbano Eulálio Filho, Bairro Canto da Várzea;
Rua São José, Bairro Centro;
Rua Santo Antônio, Bairro Centro;
Rua Armínio Rocha, Bairro Bomba;
Rua Vicente Baldoíno, Bairro Bomba;
Av. José de Moura Monteiro, Passagem das Pedras;
Rua São Benedito, Bairro São José;
Rua Dom Severino, Bairro Bomba;
Rua Luiz Nunes, Bairro Bomba;
Rua São Francisco, Bairro Pedrinhas;
Rua Monteiro Lobato, Bairro Junco;
Rua Luzia de Oliveira Santos, Bairro Junco;
Av. Eliseu Pereira Bezerra, Passagem das Pedras;
Rua São Sebastião, Canto da Várzea;
Avenida Airton Senna, Bairro Ipueiras; e
Av. Beira Rio;
CONSIDERANDO que a execução das atividades visando as melhorias nessas vias, bem como em quaisquer outras que estejam em situação de
desgaste asfáltico ou outro dano que resulte em prejuízos tanto para o ente quanto para os munícipes, devem ser o quanto antes iniciadas;
CONSIDERANDO que esses serviços devem ser efetivamente executados, pois, o meio urbano está em precário estado de conservação, sem
qualquer intervenção efetiva, permanecendo a situação de risco à integridade física das pessoas que a percorrem;
CONSIDERANDO o tempo percorrido desde a instauração da Notícia de Fato n. 000100.088.2021, a qual fora convertida no Procedimento
Administrativo n. 019/2022
- SIMP n. 000100.088.2021, sem que tenha havido qualquer progresso no tocante ao melhoramento da situação das vias públicas de Picos;
CONSIDERANDOque tal situação resulta na impossibilidade em se trafegar por determinados locais, pois, destruídos, possuindo, extensos
buracos. Irregularidades
inerentes as péssimas condições das vias públicas do Município de Picos, afetando por deveras o trajeto realizado pelos transeuntes, diga-se,
situação atestada desde as principais vias da urbe;
CONSIDERANDO os enormes prejuízos que alcançam as pessoas que transitam por essas vias, a pé, frisa-se, crianças, pessoas portadoras de
necessidades especiais, idosos etc., bem como, àqueles que se utilizam de transportes, os quais ficam muito danificados.
RESOLVE:
RECOMENDARao MUNICÍPIODEPICOS-PI, por meio do seu Prefeito Municipal, o Sr. GILMARQUES DE MEDEIROS, art. 129, III, da CF, que:
Adote, até a data de 02 de junho de 2022, medidas concretas para execução de reparos/melhorias nas vias públicas da municipalidade, quais
sejam:
Rua 1º de Maio, Bairro Boa Sorte;
Av. Severo Eulálio, Bairro Canto da Várzea;
Av. Getúlio Vargas, Bairro Centro;
Av. José de Moura Monteiro, Bairro Centro;
Av. Deputado Sá Urtiga, Bairro Bomba;
Rua Jardim Paris, Bairro Catavento;
Rua Antônio Tibúrcio, Bairro Catavento;
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Rua Jardim da Infância, Bairro Catavento;
Rua Primeiro de Maio, Bairro Catavento;
Rua Francisco Dantas, Bairro Catavento;
Rua Projetada nº 150, Bairro Catavento;
Rua Urbano Eulálio Filho, Bairro Canto da Várzea;
Rua São José, Bairro Centro;
Rua Santo Antônio, Bairro Centro;
Rua Armínio Rocha, Bairro Bomba;
Rua Vicente Baldoíno, Bairro Bomba;
Av. José de Moura Monteiro, Passagem das Pedras;
Rua São Benedito, Bairro São José;
Rua Dom Severino, Bairro Bomba;
Rua Luiz Nunes, Bairro Bomba;
Rua São Francisco, Bairro Pedrinhas;
Rua Monteiro Lobato, Bairro Junco;
Rua Luzia de Oliveira Santos, Bairro Junco;
Av. Eliseu Pereira Bezerra, Passagem das Pedras;
Rua São Sebastião, Canto da Várzea;
Av. Capitão Felipe de Araújo Rocha, Bairro Ipueiras; e
Av. Beira Rio;
Apresente, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta recomendação, cronograma de execução das obras de reparos nas vias
públicas identificadas acima, informando-se especialmente quais vias serão restauradas e o prazo de cada uma delas, devendo, para tanto, se
atentar a data limite estabelecida no item anterior.
O descumprimento desta Recomendação ensejará a atuação do Ministério Público na responsabilização dos infratores, com a promoção das
ações cabíveis, sem prejuízo dos atos de defesa do patrimônio público, não se podendo alegar desconhecimento das consequências jurídicas de
seu descumprimento.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei n° 8.625/93, sob penas da legislação específica, o Ministério
Público, por meio da Promotora de Justiça ao final assinada, SOLICITA que, no prazo de 48h (quarenta e oitohoras), seja encaminhada
resposta, por escrito, sobre o ACATAMENTO da presenteRECOMENDAÇÃO.
Na certeza do pronto acatamento da presente recomendação, colho o ensejo para render votos de elevada estima e distinta consideração.
Picos/PI, 02 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
PORTARIAN°019/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
(Aditamento)
SIMP n. 000100.088.2021.
CONSIDERANDO:
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da
CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
a Notícia de Fato instaurada para apreciar as melhorias a serem executadas nas vias públicas do Município de Picos, em razão da constatação
feita pela Promotora de Justiça, Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva, quanto a precária situação envolvendo as ruas, avenidas e demais
logradouros públicos, os quais encontram-se deteriorados, esburacados, notoriamente abandonados pelo poder público, a cada dia apresentando
mais transtornos à população que necessitada rotineiramente trafegar por essas vias, situação que tem causando grandes prejuízos às pessoas
em decorrência da fragrante ausência de manutenção;
que tal situação resulta na impossibilidade em se trafegar por determinados locais, pois, destruídos, possuindo, extensos buracos. Irregularidades
inerentes as péssimas condições das vias públicas do Município de Picos, afetando por deveras o trajeto realizado pelos transeuntes, diga-se,
situação atestada desde as principais vias da urbe;
os enormes prejuízos que alcançam as pessoas que transitam por essas vias, a pé, frisa- se, crianças, pessoas portadoras de necessidades
especiais, idosos etc., bem como, àqueles que se utilizam de transportes, os quais ficam muito danificados.
que há necessidade de aditamento de Portaria visando restringir o objeto do feito, tornando-o mais claro, assim, este Procedimento Administrativo
visará fiscalizar o atual cenário que envolve a precariedade nas diversas ruas, avenidas e demais logradouros da cidade de Picos-PI, que estão
grandemente danificados em decorrência de enormes aberturas no solo, ausência de manutenção, e, completo abandono por parte da
Administração Pública, inclusive, colocando em perigo a vida da população; e
Que a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual será acompanhada por meio de procedimento próprio visando
fiscalizar as melhorias realizadas nas vias públicas no Município de Picos.
RESOLVE:
InstaurarPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO que terá o escopo de acompanhar e fiscalizar o atual cenário que envolve a precariedade nas
diversas ruas, avenidas e demais logradouros da cidade de Picos-PI, que estão grandemente danificados em decorrência de enormes aberturas
no solo, ausência de manutenção, e, completo abandono por parte da Administração Pública, inclusive, colocando em perigo a vida da
população, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez
alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-seao E. CSMP a presente instauração;
Encaminhe-se a Notificação Recomendatória n. 02/2022 ao Município de Picos via Procuradoria Geral Municipal, a qual segue movimentada no
ato finalístico subsequente a esta Portaria;
Registre-se a situação deflagrada e elabore acervo fotográfico de todos os locais, bem como confeccione-se certidão circunstanciada informando
os nomes de cada rua ou avenida fotografada;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 02 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJO SILVA
Promotora de Justiça
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3.6. PORTARIA Nº 16/2022 - 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23361
PORTARIA Nº 16/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que 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 CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à Administração Pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade à participação social e à plena esponsabilidade por suas condutas
omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO que o artigo 203 da CF preceitua que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social;
CONSIDERANDO o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social que traz " A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
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."
CONSIDERANDO que o artigo 6º-C da Lei supramencionada menciona "As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente
no Centro deReferência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), respectivamente, e
pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3º desta Lei. (..) § 2o O Creas é a unidade pública de abrangência e
gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal
ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial."
CONSIDERANDO o recebimento de cópia de ata de audiência de PA nº 26/2021 - 2ª PJ de Piripiri, onde fora mencionado que a dificuldade da
equipe do CREAS em não ter carro disponível o suficiente para realização das visitas tem afetado o acompanhamento adequado dos casos;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 16/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a expedição de notificação à SETAS e Procuradoria do Município de Piripiri-PI, a fim de participarem de audiência virtual, via Plataforma
Teams, no dia 17/05/2022, às 12h30min, a qual terá como pauta a insuficiente disposição de veículo ao CREAS para acompanhamento
adequado dos casos de sua atribuição.
c) a expedição de ofício à 2ª PJ de Piripiri comunicando a instauração do presente procedimento.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 05 de maio de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23362
N.F- SIMPn°000010-434.2022
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato registrada a partir de encaminhamento de representação feita junto ao CAODIJ, relatando suposta situação de maus
tratos e vulnerabilidade em ambiente familiar sofrido por menores de nomes João Gabriel (13 anos de idade) e Izabela (1 ano de idade) com
relação a mãe e padrasto.
Instaurada a N.F foi solicitado ao Conselho Tutela e ao CRAS de Bom Jesus-PI visita domiciliar e a produção de relatório psicossocial (e
fotográfico) acerca da situação dos menores nomeados nos autos, a fim de apurar os fatos.
34507568/2.
O CRAS encaminhou resposta à solicitação com envio do relatório ao D:
O Conselho Tutelar também enviou reposta ao ID: 34521456/3.
Em novo despacho, a fim de findar as dúvidas quanto ao presente caso, solicitou-se relatório ao CREAS de Bom Jesus-PI (ID: 34631484/2). O
órgão respondeu com envio do relatório ao ID. 53256138/2.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
A norma jurídica impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
No caso concreto, foi analisado através da Notícia de Fato registrada no sistema ministerial para apurar as informações relatadas na reclamação
formulada junto ao CAODIJ sobre possíveis maus-tratos aos menores João Gabriel Leal Rodrigues e Isabella Leal Mendes.
No interior teor das provas amealhadas no procedimento, verifica-se que as informações colhidas junto aos órgãos de assistência não
corroboram para as alegações imputadas na manifestação sobre os possíveis abusos sofridos pelas crianças.
O relatório do C.T/BJ foi exarado as informações:
"Observamos que é um ambiente salutar e que o adolescente apresentou muito interesse em permanecer com a mãe, no momento da visita
estava presente o Adolescente e sua irmã a mãe e o Padrasto, este conselho sentiu necessidade de conversar com a equipe técnica do CRAS,
de forma verbalmente para fazer o acolhimento do adolescente na instituição para um atendimento individual e de forma técnica."
Por fim relatório do CREAS de Bom Jesus-PI relata que o menor passou a residir no Distrito Federal:
"Atualmente João Gabriel Rodrigues esta com 15 anos, e esta residindo em Brasília com uma sobrinha da Sr. Simone Pinto Leal. A Sr.ª Simone
Pinto Leal relata que seu filho João Gabriel Rodrigues foi para estudar, pois o mesmo tinha muita vontade de estudar fora, a Mãe relata ter uma
relação muito boa com o filho, que todos os dias fala com Gabriel por ligações e vídeos chamadas, relatou também que a convivência de João
Gabriel com seu padrasto Sr. Edivaldo Mendes Leal e tranquila que os dois se respeitam que o Sr. Edvaldo Mendes sempre ajudou nos cuidados
com João Gabriel
sempre aconselhando da melhor forma. Segundo relatos da Sr. Simone Pinto, João Gabriel era meio distando do Pai Sr. Ernesto Antônio
Rodrigues, mas a relação entre os dois melhorou no inicio da pandemia, e que João Gabriel sempre fala, que o Pai liga para ele todos os dias."
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando: (...)
III - fordesprovidadeelementosdeprovaoudeinformação mínimospara o iníciode uma apuração,e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
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Os relatórios dos órgãos não apontam de forma concreta a situação narrada. Torna-se temerária a intervenção estatal na família em questão, vez
que se os próprios órgãos de assistência não apontam o alegado. Ademais, um dos menores passou a residir no Distrito Federal (João Gabriel
Leal Rodrigues), dificultando o acompanhamento.
Se a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos enseja o arquivamento de notícia de fato, não há motivos para permitir sua
conversão face à ausência absoluta de tais elementos, tendo em vista que o dispositivo supra versa sobre início de umaapuração.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em P.A, ou para o ajuizamento de ação, ARQUIVO a presente notícia
de fato em Promotoria de Justiça, com as baixas necessárias em SIMP.
Comunique-se ao CSMP e ao CAODIJ. Publique-se em DOEMP.
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 cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

3.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23364
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta de agente público municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, sra. REGIANE
CARLA MORAES SILVA, enquanto Secretária Municipal de Saúde, decorrente do não atendimento de requisição ministerial expedida nos autos
do procedimento administrativo nº 018/2021.000045-062/2021, presidio pelo membro da 2ª PJ de Campo Maior.
Em consulta ao SIMP a Secretaria Unificada Constatou a existência de apenas um procedimento instaurado que tem por objeto o não
atendimento às requisições ministeriais por autoridades de Nossa Senhora de Nazaré, registrado sob o protocolo nº 000567-435/2022.
Instada a se manifestar sobre os fatos, a senhora Regiane Carla Moraes Silva encaminhou os documentos requeridos nos autos do procedimento
administrativo nº 018/2021.000045-062/2021.
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.
A conduta do agente público que desatende às requisições ministeriais viola o dever de presteza e perfeição do desempenho da atividade
pública, uma vez que descumpre uma obrigação institucional administrativa a ele estabelecida por lei.
O não atendimento às requisições obstaculiza a atuação do Ministério Público, causando maiores gastos de tempo recursos e de serviço por
parte da instituição ministerial, que, por sua vez, também compõe a Administração Pública, de modo que há aí também desperdício de recursos
públicos.
Não obstante, o fato objeto dos autos trata-se de conduta isolada, não havendo outros procedimentos instaurados no âmbito do Ministério Público
para apurar o não atendimento de requisições ministeriais por autoridades de Nossa Senhora de Nazaré.
O procedimento identificado pela Secretaria foi originado a partir do mesmo fato da presente notícia de fato, mas com o fim de apurar a
repercussão criminal da conduta noticiada.
Some-se ainda as alterações provocadas na Lei de Improbidade Administrativa após a publicação da Lei 14.230/21, notadamente em seu art. 11.
Com efeito, diversas condutas até então enquadradas como atos de improbidade foram revogadas ou tiveram redação alteradas com elementos
normativos adicionados pela referida lei. Nessa toada, o art. 11 da Lei nº 8.429/92 passou a elencar rol taxativo de condutas ímprobas que
atentam contra os princípios da administração pública.
Suprimiu-se do rol legal, por exemplo, a conduta de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra
de competência.
Acerca do novo panorama legal da Lei de Improbidade, já decidiu o TJSP:
De proêmio, cabe ressalvar que, a partir da vigência plena da lei 14.230/21 (art. 5º - 26.10.2021), a tipificação dos atos de improbidade
administrativa violadores do princípio da administração pública aparentemente deixou de constar em rol exemplificativo ("[...], e notadamente"),
passando a figurar em rol exaustivo, isto é, de tipicidade cerrada ("[...] uma das seguintes condutas").
Significa dizer que: Se antes era possível fazer a adequação típica da conduta ímproba a partir da aplicação direta da regra geral do caput do art.
11, da lei 8.429/92 (cláusula aberta, que abrangia qualquer violação aos princípios da Administração); atualmente, por império da atuação
legislativa, a adequação típica do ato de improbidade violador de princípios da
administração pública pressupõe a sua subsunção a uma das hipóteses específicas descritas nos incisos do art. 11 da legislação especial.
Daí, resulta a irretorquível conclusão de que o suposto "ato violador do princípio da impessoalidade", tal qual imputado pelo parquet ao aqui réu,
sequer teria condão de caracterizar ato de improbidade administrativa, já que não se encontra descrito na abrangência do rol taxativo do art. 11,
da lei 8.429/92.
Não se olvide que por se tratar de legislação superveniente própria do direito material sancionador (art. 1º, §4º, da lei 8.429/92, com a redação
atribuída pela lei 14.230/21), suas disposições devem ser aplicadas de imediato e, inclusive, retroativamente, desde que para beneficiar o réu
(art. 5º, inciso XL, da CF/88). (Apelação cível nº 1000554- 80.2019.8.26.0638 -4ª Câmara de Direito Público, Relator desembargador Paulo
Barcelos Gatti, julgado em 3 de dezembro de 2021).
Por se tratar de legislação superveniente própria do direito material sancionador (art. 1º, §4º, da lei 8.429/92, com a redação atribuída pela lei
14.230/21), forçoso reconhecer que suas disposições devem ser aplicadas de imediato.
O fato narrado ocorreu após as modificações incorporadas pela lei nº 14.230/21 e não se encontra no rol taxativo do art. 11 da LIA, não havendo,
na hipótese dos autos, imputação de dano ao erário ou de apropriação indevida de bens e valores públicos que justifique o prosseguimento da
presente investigação.
Considerando-se constitucionais as modificações realizadas (e essa é a presunção do nosso regime jurídico, a despeito de muitas serem
questionáveis), forçoso reconhecer a impossibilidade da continuidade do feito no que tange à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência perdeu o objeto, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de
diligência, conforme as informações supramencionadas.
Apregoa o art. 4º da 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 deumaapuração, e o noticiante não atender à intimação
para complementá-la.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em procedimento preparatório ou inquérito civil, ou para o ajuizamento
de Ação Civil Pública, ARQUIVOa presente notícia de fato em Promotoria de Justiça.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao noticiante por via eletrônica 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.
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Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício.

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI23365
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI - EDITAL Nº 002/2022
A Exma. Sra. RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA, Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de
Demerval Lobão/PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos
autos, o investigado FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA, brasileiro, nascido em 27/01/1971, portador do CPF n.º 073.853.863-93, filho de
Antônia Alves da Silva, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO
a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 981645057(segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 14h00) ou do e-mail
pj.demervallobao@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de
não persecução penal, nos autos do Processo nº 0800543-76.2022.8.18.0048, consoante teor do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O
não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em
participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será oferecida, nos
termos da lei, dando início a ação penal.
Demerval Lobão/PI, em 06 de maio de 2022.
(assinado eletronicamente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza.
Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI.

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO - PI23366
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 11/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 daConstituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional
doMinistério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar o senhor NUMAS PEREIRA PORTO, bem
como todos e quaisquer co-legitimados interessados, incertos ou desconhecidos, do teor da decisão que determinou oARQUIVAMENTOdo
Inquérito Civil Público ICP nº 000293-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000293-101/2019
REQUERENTES: JACKSON FERNANDYS SIQUEIRA DA PAZ "JACKSON", ELIELSON DOS SANTOS PEREIRA "NEGUIN DO PASTOR" E
ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO "TIRITA".
REQUERIDO: EX-PREFEITO NUMAS PEREIRA PORTO
OBJETO: APURAR IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE ARRAIAL, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
QUE CAUSA DANO AO ERÁRIO.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 05 DO CSMP. RELATÓRIOS DO
TCE/PI QUE NÃO APONTAM DANO AO ERÁRIO QUANTO AOS FATOS NARRADOS. DILIGÊNCIAS VIÁVEIS DE SEREM REALIZADAS
QUE NÃO COMPROVARAM O ALEGADO. 1. Determino o ARQUIVAMENTO do feito por falta de justa causa parao seu prosseguimento, sem
prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das
provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000293-101/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cls.
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado em 05/11/2019 com o escopo de apurar irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e
pagamentos de despesas no âmbito do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, no exercício financeiro de 2017, e possível prática de ato de improbidade
administrativa que causa dano ao erário.
2. O feito tem por base representação formulada pelos então vereadores Elielson dos Santos Pereira, Rossélia dos Santos Castelo Branco e
Jackson Fernandys Siqueira da Paz, em face de Numas Pereira Porto, na qualidade de prefeito municipal, dando conta do que se segue: (IDs
30844140 e 30630424):
"Os Denunciantes são Vereadores do Município de Arraial-PI, estando insculpidos na legalidade de fiscalização dos atos praticados pelo chefe do
executado, ora Denunciado.
Assim, após análise técnica desta Corte de Contas, os Denunciantes verificaram indícios de ilegalidades em alguns empenhos (pagos) realizados
pelo Denunciado, dentre eles os que se seguem abaixo, com a devida descrição:
Senhores Julgadores, a nosso ver os empenhos pagos, é uma forma do desvio de dinheiro público.
Excelências, vejamos valores que foram empenhados (e pagos) para pagamento de despesas com prestação de serviços com assessoria e
consultoria e mudanças dos representantes (DBE) (2010150203000044024), no qual foi pago o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), em 13/02/2017, com uma observação: (este funcionário é do escritório da empresa que faz o serviço de folha e envio da GFP). [...]
Além disso, houve também empenho (e pago) para pagamento de serviços técnicos especializados em assessoria na emissão e individualização
das competências do FGTS deste município (2010150203000055002), tendo sido pago o valor pago de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em
24/02/2017. [...]
Importante salientar que este serviço pago é totalmente desnecessário, pois já existe uma empresa contratada para a realização deste serviço,
devendo ser observado ainda que este senhor Francisco Lindomar Diogo Veloso, é o funcionário dela, (empresa contrata).
Noutro giro, também se verificou que houve a realização de empenho (e pago) para pagamento de despesas com prestação de serviços
processamento e emissão da folha de pagamento de pessoal, transmissão e emissão de GFIP, GPS, RE, RAIS, DIRF e DCTF, além de
acompanhamento das certidões negativas nos órgãos federais e estaduais, conforme contrato nº 2010150206000012001, no valor de R$
28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), na data de 12/01/2017, pago em favor da empresa para este serviço acima. [...]
Senhores Julgadores, a nosso ver o Serviço de Assessoria e Consultoria, é uma forma do desvio de dinheiro público, já que a (F E de A M
ANDRADE - ME, com valor de contrato de R$ - 28.200,00) é contratada para fazer este serviço, não existindo motivo razoável para que o
Denunciante realizasse a contratação de outras pessoas.
Excelências, vejam que também constou valor que se empenha (e pago) para pagamento na aquisição de combustíveis e derivados destinados a
veículos desta secretaria conforme pregão presencial nº 001/2017 e contrato nº 001/2017, (2010150210020024001), com valores empenhados
em R$ - 270.00,00, pagos nesta 24/01/2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para pagamento de serviços técnicos especializados em contabilidade pública na emissão de
parecer sobre execução dos balancetes mensais e elaboração do planejamento orçamentário da LOA, PPA e LDO bem como a implantação do
controle interno da prefeitura FUNDEB FMS e FMAS para todas as secretarias deste município, conforme processo de inexigibilidade nº
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001/2017 e contrato nº 001/2017, (2010150206000006001), valor dos empenhos R$ - 168.000,00, pago nesta data 06/01/2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para de despesas com locação de imóvel para funcionamento em arraial, pago neste mês de
janeiro de 2017. [...]
Excelências, vejam valor que se empenha (e pago) para de despesas com locação de imóvel para funcionamento em arraial, pago neste mês de
janeiro de 2017.
Valor que se empenha (pago) para pagamento de serviços prestados de limpeza pública na área urbana desse município, conforme contrato de
nº 012/2018 e tomada de preços 002/2018. Valor contrata por doze meses R$ - 366.396,84 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa
e seis reais e oitenta e quatro centavos). Valor por mês R$ - 30.533,07 (trinta mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos).
Esta empresa não presta serviços de diária na cidade, somente paga seis (06) funcionários, com salário de 1.230,00 cada = (6 x 1.230,00 =
7.380,00).
Mais um caminhão com valor de R$ - 2500,00;
Valor total das despesas chega há R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais).
Ficando assim o restante mensal de R$ - 20.620,07, para a (empresa). [...]
Valor que se empenha (pago) para pagamento referente a serviços prestados de manutenção preventiva corretiva incluindo revisão dos sistemas
simplificados de abastecimento d'água, conforme contrato nº 011/2018, valor contratado de R$ - 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais),
referente ao pregão presencial 012/2018. Sendo pago os três meses nos valores R$ - 14.000,00 mês. [...]
Relatório do mês de janeiro de 2017
De acordo com as informações prestadas ao TCE PI, pela Prefeitura de Arraial, no seu relatório contábil, foram encontrados estes pagamentos:
1º - aquisição de combustíveis e derivados, R$ - 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) nesta 24/01/2017, para duas empresas conforme
demonstrativo acima; [...]
2º - serviços técnicos especializados em contabilidade pública na emissão de parecer sobre execução dos balancetes mensais, R$ - 168.000,00
(cento e sessenta e oito mil reais), nesta 06/01/2017, para uma empresa conforme demonstrativo acima;
3º - valor que se empenha para de despesas com locação de imóvel para funcionamento, referente ao mês de janeiro de 2017; [...]
Como se verifica, os Denunciantes verificaram indícios de irregularidades nos referidos empenhos, devendo os mesmos serem objeto de análise
por esta Corte de Contas, servindo a presente denúncia como forma legítima e legal para se confirmar os fatos gravosos aqui imputados ao ora
Denunciado." (sic)
3. A título de diligência inicial, foi determinada a expedição de notificação pessoal ao então prefeito do município de Arraial, Numas Pereira Porto,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar manifestação escrita sobre todos os pontos da denúncia/representação formulada pelos vereadores
Jackson Fernandys Siqueira da Paz "Jackson", Elielson dos Santos Pereira "Neguin do Pastor" e Rosselia dos Santos Castelo Branco "Tirita",
que versa sobre irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e pagamentos de despesas, no âmbito do município de Arraial (exercício
financeiro de 2017), podendo juntar documentos. (ID 30630470).
4. Regularmente notificado, o requerido manteve-se inerte, razão pela qual se determinou, por 2 (duas) vezes, a reiteração da notificação. (Ids
31207240 e 31793579)
5. Nesses termos, o requerido fez-se representar nos autos pela Secretaria de Governo de Arraial, a qual afirmou que estava realizando um
"levantamento" sobre a "denúncia" e que "em momento oportuno" enviaria defesa. (ID 32471973).
6. Desse modo, considerando as informações apresentadas, foi determinado que o feito aguardasse, em Secretaria Unificada, o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias. (ID 32615808).
7. Expirado esse prazo, foi determinada a expedição de ofício ao município de Arraial, via Secretaria Municipal de Administração, na pessoa de
sua representante legal, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação escrita pormenorizada acerca da representação que ensejou na
instauração deste procedimento (ID 32784141).
8. Ocorre que, embora regularmente oficiado, o município de Arraial não apresentou a manifestação requisitada por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual foi designada uma audiência com a Secretária Municipal de Administração para o dia 15 de junho de 2021, oportunidade em que
a então Secretária, Maria Auxiliadora Lima dos Santos Oliveira, inquirida, declarou (ID 33159071):
"Que não tinha conhecimento da existência do presente procedimento; Que, ao ser notificada da audiência, entrou em contato com o controlador
Geral do Município, solicitando informações; Que o município está procurando as informações solicitadas; Que a gestão anterior não repassou
para a nova gestão, durante o processo de transição, informações sobre os procedimentos em andamento; Que o município necessita de um
prazo para a coleta de informações sobre o objeto do procedimento e manifestação ao Ministério Público; Que o município está à disposição do
MP."
9. Ato contínuo, foi requisitada do município de Arraial, via Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias, as seguintes
informações/documentos: a) manifestação escrita sobre todos os pontos da denúncia/representação formulada pelos vereadores Jacksor
Fernandys Siqueira da Paz ("Jackson"), Elielson dos Saltos Pereira ("Neguin do Pastor") e Rosselia dos Santos Castelo Branco ("Tirita"), que
versa sobre supostas irregularidades na emissão de empenhos, liquidação e pagamentos de despesas, no âmbito do Município de Arraial
(exercício financeiro de 2017), podendo juntar documentos.
10. Ainda, foi determinada a notificação do ex-prefeito de Arraial, Numas Pereira Porto, para apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de defesa
escrita sobre todas as supostas irregularidades apresentadas pelos vereadores/reclamantes, inclusive comprovando o recebimento dos bens e
serviços constantes nas notas de empenhos e recibos de pagamento, bem como comprovante da prestação de contas das respectivas despesas
contidas nos empenhos apresentados na reclamação.
11. Regularmente notificado, o ex-prefeito de Arraial, Numas Pereira Porto, apresentou manifestação requerendo o arquivamento do feito e
apresentando as seguintes justificativas: (ID 33494190):
"Numas Pereira Porto, ex-prefeito do município de Arraial, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a documentação solicitada pela
notificação no ICP nº 293-101/2019, e também assegurar que os bens e serviços foram prestados e foi realizada a devida prestação de contas
das respectivas despesas, sendo enviadas cópias para Câmara Municipal de Arraial e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Os denunciantes relatam supostas irregularidades em que informam que são realizados pagamentos elevados em nome de algum prestador de
serviços, e querem levar o Ministério Público ao erro, tendo em vista que não são pagos tais valores elevados, pelo simples fato que nenhum
município, como Arraial, com coeficiente 0.6 de Fundo de Participação dos Municípios, recebe valores que deem para pagamento mensal da
folha de pagamento, encargos sociais, INSS, e diversos fornecedores, e ainda pagar para alguns fornecedores valores tão altos como insinua a
denúncia.
É importante esclarecer que a contabilidade tem a opção de empenhar o valor global do contrato e à medida que os serviços são
prestados/fornecidos o valor mensal vai sendo abatido do empenho global, são os Sub-empenhos. É por isso que os denunciantes estão
equivocados na representação, assim não é pago o valor global por exemplo do contrato com escritório de contabilidade, na verdade, é pago o
valor do sub-empenho (Doc anexos).
O município teve contrato com a F E DE A M ANDRADE - ME, conforme contrato anexo, com objeto especificado na cláusula primeira, para
processamento e emissão da folha de pagamento de pessoal, transmissão e emissão da GFIP, GPS, RAIZ, DIRF, DCTF, acompanhamento das
certidões negativas do INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, RECEITA FEDERAL DO BRASIL e transmissão mensal ao TCE do SAGRES
FOLHA, assim como está descrito na nota fiscal anexa. Enquanto que o serviço realizado pela empresa FRANCISCO LINDOMAR foi relativo a
mudanças dos representantes e transmissão de arquivos dos conselhos escolares junto a Receita Federal e individualização das competências
do FGTS. Dessa forma, fica evidenciado que as empresas realizaram prestação de serviços com objetos diferentes, não há irregularidade. (Doc
de empenhos anexos.)
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Relativo ao Sr. Lindomar prestar serviços a outra empresa, o município não pode interferir nas suas relações de trabalho, prestação de serviços
para outras empresas e não há vínculo de trabalho dele com a empresa F E DE A M ANDRADE - ME.
Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o arquivamento do ICP nº 293-101/2019, pois a representação não comprova as ilações e não há
indício de irregularidade na prestação dos serviços, assim como não gerou danos ao erário." (sic)
12. A Secretaria Municipal de Administração de Arraial, por sua vez, não apresentou, embora regularmente oficiada, as
informações/documentações requisitadas por esta Promotoria de Justiça.
13. Retornando os autos conclusos para deliberação, determinou-se que, diante das informações apresentadas pelo ex-prefeito, Numas Pereira
Porto, e a corriqueira omissão do município em apresentar as informações requisitadas por esta Promotoria de Justiça, os
Noticiantes/Representantes deveriam ser chamados para especificar, nas notas de empenho referidas, o correspondente dano ao erário,
juntando a documentação pertinente. Desse modo, determinou-se a expedição de ofícios aos Noticiantes/Representantes, Jackson Fernandys
Siqueira da Paz "Jackson", Elielson dos Santos Pereira "Neguin do Pastor" e Rosselia dos Santos Castelo Branco "Tirita", REQUISITANDO, no
prazo de 30 (trinta) dias: a) Manifestação escrita especificando, nas notas de empenho apontadas na representação que ensejou a instauração
deste procedimento, as provas das irregularidades informadas, bem como do correspondente dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito,
inclusive, juntando a documentação correspondente (ID 34246337).
14. Ocorre que embora notificados, os representantes deixaram transcorrer o prazo sem apresentar nenhuma informação, conforme certificado
pela secretaria unificada (ID 53212772).
Esta é a síntese da investigação.
Vieram conclusos.
15. Inicialmente, extrai-se que a representação que originou este procedimento é genérica em todo o seu teor e não há clareza nos fatos
narrados, o que prejudica a investigação. A despeito disso, infere-se que em alguns pontos, a pretensão dos vereadores ora denunciantes era
apontar ocorrência de possível dano ao erário, ante os pagamentos realizados a empresas e prestadores de serviços ao município em valores
apontados como elevados, com eventual sobrepreço.
16. Ocorre que não foram encaminhadas provas suficientes a embasar o prosseguimento de uma investigação, bem como ressalta-se o vasto
lapso temporal decorrido sem novas informações acerca da demanda, pois a representação narra fatos que teriam acontecido em 2017 e 2018,
sem comprovação fática até o presente momento. Ressalte-se que oficiados por esta Promotoria para prestar novos esclarecimentos, os
vereadores representantes quedaram-se inertes.
17. Ato contínuo, realizada pesquisa no site do TCE/PI sobre a prestação de contas relativas à gestão de 2017 e 2018 do representado, o então
prefeito Numas Pereira Porto, verificou-se que embora não tenha ocorrido o julgamento definitivo das Contas, não existe nos Relatórios
Preliminares ou Relatórios após o Contraditório ou mesmo no parecer do Ministério Público de Contas qualquer irregularidade ou
ocorrência de dano ao erário quanto aos fatos noticiados na representação.
18. Dessa forma, vislumbra-se hipótese de aplicação do entendimento sumulado do Colendo Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Piauí, senão vejamos:
SÚMULA Nº 05. ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE).
Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de
procedimento de contas pelo TCE/PI ao MPPI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de
improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário
pelos relatórios técnicosdefinitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou
DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI. (Grifo)
19. Destarte, 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
utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
20. 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.
21. No caso dos autos, não há elementos de informação que confirmem os fatos descritos. Os relatórios obtidos em sistema do TCE/PI
informam que vão se verificou a ocorrência efetiva de dano ao erário para a configuração do ato ímprobo. Assim, até a presente data,
não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável, sua prorrogação aviltaria o princípio constitucional da
razoável duração do processo administrativo, por falta de justa causa.
22. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre várias, a
análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação, sendo
que tal investigação resta prejudicada pela ausência de clareza dos fatos narrados na representação, bem como a ausência de comprovação
fática de ocorrência de irregularidades aptas a caracterizarem atos ímprobos, não se vislumbrando qualquer outra espécie de diligência viável
para o prosseguimento do feito.
23. No ponto, ressalto que o Tribunal de Contas do Piauí, através de seus órgãos técnicos, analisou a Prestação de Contas relativa às
contas de gestão sob a responsabilidade do investigado, sem apontar, contudo, qualquer irregularidade quanto aos fatos descritos na
representação. Destarte, notificados por esta Promotoria para apresentar informações a fim de subsidiar o feito, especificar provas e
detalhar os fatos, os representantes quedaram-se inertes. Assim, entende-se que foram esgotadas as diligências viáveis a serem
empreendidas por esta Promotoria.
24. Nesse panorama, a Resolução nº 23 de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamenta a instauração
dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios, determina verbis:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Junte-se aos autos cópia do Relatório Preliminar, Relatório de Contraditório da DFAM, parecer do Ministério Público de Contas e voto
do relator da Prestação de Contas do TCE de 2017 e 2018 do Município de Arraial.
À Secretaria para que REMETA os presentes autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para o necessário reexame da presente
promoção de arquivamento. Antes, contudo, cientifiquem-se os representantes e o representado, preferencialmente, por correio eletrônico ou,
não sendo possível, por meio de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí da presente decisão de arquivamento
(DOEMP/PI) para, querendo, apresentarem recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07,
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do CNMP.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no DOEMP/PI.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico, com as movimentações de praxe no Sistema Ministerial.
Cumpra-se.
Floriano, 06 de maio de 2022.
_________________________
Gianny Viera de Carvalho
Promotora de justiça
Respondendo pela 1ª PJ de Floriano/PI

3.11. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI 23367
PORTARIA Nº 19/2022
ProcedimentoAdministrativonº493-154/2022
Objeto:Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Alto Longá-PI.
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO LONGÁ, por
intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 129, incisos I,II,VIII e IX 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, incumbindo-lhe, dentre outras funções, a promoção do
inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
podendo inclusive expedir recomendações e requisições para o melhor desempenho de suas atribuições;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDOque é necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Alto Longá-PI;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Alto Longá-PI;
Para tanto, DETERMINOas seguintes providências:
- Diligencie-se nos locais constantes nas planilhas anexas ao ID nº 53483869, com o fito de averiguar:
se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
- Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes planilhas anexas ao ID nº 53483869, com o fito de averiguar a
adequação do perfil dos matriculados;
- Requisite-se a prefeitura de Beneditinos e Câmara de Vereadores, documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos
que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior) constantes
planilhas anexas ao ID nº 53483869, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Viviane da Virgens Santana, matrícula 15791, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico. Sirva a presente portaria como ofício.
À Secretaria para cumprimento. Cumpra-se.
Altos/PI, 02 de maio de 2022.
LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA
Assinado de forma digital por LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA ANDRADE:32772831353
ANDRADE:32772831353 Dados: 2022.05.02 10:15:41 -03'00'
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI23368
Inquérito Civil n.º 17/2019
SIMP: 000098-174/2016
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Procedimento Preparatório n.º 10/2013 e posteriormente convertido em
Inquérito Civil n.º 17/2019, por meio da portaria n.º 31/2019 (fls. 02/05), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São José do Divino/PI.
Em sede de diligências iniciais, expediu-se o ofício n.º 077/2013 (fl. 15) à Prefeitura de São José do Divino/PI, requisitando informações acerca
da existência do referido plano, bem como se houve financiamento para sua elaboração.
Adiante, foi expedida a Recomendação n.º 10/2013 (fls. 22/23) ao município, bem como firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) às fls.
25/27, ainda no ano de 2013.
Por intermédio do ofício n.º 285/2014 (fl.28), foi solicitada à municipalidade documentos que comprovassem o cumprimento das cláusulas
pactuadas no TAC celebrado.
Outrossim, expediu-se ofício n.º 290/2014 (fls. 31) à FUNASA para realização de vistoria a fim de se verificar se o referido município está dando
destinação ecologicamentecorreta aos resíduos sólidos urbanos. Em resposta, a oficiada apresentou os documentos juntados às fls. 34/45 dos
autos.
Adiante, juntou-se a Nota Técnica n.º 01/2016, oriunda do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) (fls. 47/50).
Após, o município de São José do Divino se manifestou, por meio do ofício n.º 275/2017 (fls. 79/104), no qual afirma que o referido plano estava
em fase de elaboração.
Em fl. 113 dos autos, o município informa que o Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico foi enviado para
votação na Câmara Municipal de Vereadores.
Instados a se manifestarem acerca da promulgação e publicação da lei sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do município, por meio
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de despacho de fl. 115-v, foi certificado nos autos a ausência de resposta.
Ainda, requisitou-se do município, mediante ofício n.º 076/2021 (ID n.º 32316398), a apresentação de informações quanto ao Projeto de Lei de
Plano Plurianual (PPA), Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), Contrato firmado com a empresa responsável pela elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem como cópia do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Em resposta, por meio do ofício n.º 037/2021 (ID n.º 32424946), o município encaminhou os documentos requisitados.
Despacho de ID n° 34020912 encaminhando cópia integral do presente procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio
Ambiente - CAOMA, com a finalidade de verificar a regularidade ou não da documentação apresentada pelo município, apresentando eventual
sugestão de arquivamento ou de realização de diligências.
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, assim como à vista da imprescindibilidade da realização da
diligência de ID n° 34020912, bem como a notícia de acumulo de perícias noticiada a esse membro do parquet(OFÍCIO - 0201044 ASSPERCONTABILIDADE) DETERMINO, com fulcro no art. 9.º da Resolução CNMP n.º 23/2007, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão
deste procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, por meio de ofício, com cópia do presente despacho, conforme determina o art. 9.º da
Resolução n.º 23/2007 do CNMP.
Encaminhe-se ao setor competente cópia da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 003/2019
SIMP: 000126-174/2017
Objeto: APURAR OS MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR DE A.V. D.C..
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente feito teve início com representação oferecida pela mãe da infante na qual, em síntese, narrou que a sua filha, à época com 13 anos
de idade, teria saído de casa e deixado de frequentar a escola em razão de um romance.
O procedimento teve início em 02/03/2017.
Em seu curso foram confeccionados pelo conselho tutelar relatórios acerca da situação da infante e os motivos da evasão escolar. Em todos eles,
a adolescente afirmou que teve um filho e não tinha com quem deixá-lo. Mas sempre se comprometeu a se matricular no ano seguinte, ainda que
nunca tenha feito.
Vide Docs. de ID n° 30460932; 30559303; 32160199; 32229302; 33599342.
Por sua vez, o doc. de ID n° 33599342 atesta que a infante objeto de acompanhamento nos presentes autos é nascida em 28/03/2003, portanto
maior de idade atualmente.
No mesmo sentido, de todos os relatórios acima, infere-se a informação de que a mesma não é acometida por qualquer deficiência, seja de
ordem física ou mental.
É o relatório.
Passo à decisão.
Verifica-se, pelo informe acima apresentado, a resolutividade extrajudicial do problema de evasão escolar noticiado, haja vista que a infante em
questão hoje é maior de idade e plenamente responsável pelos seus próprios atos.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Diante do exaurimento do objeto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com fundamento no art. 12 da
Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do CNMP.
Em razão do disposto no art. 4.º, § 1.º, da Resolução 174/2017, determino a cientificação da noticiante.
Cientifique-se desta decisão, via SEI, o Conselho Superior do Ministériio Público (CSMP) eo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância
e da Juventude (CAODIJ).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 08/2021
SIMP: 000138-174/2021
ASSUNTO: ACOMPANHAR SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA ADOLESCENTE DE
INICIAIS M.J.C.S.
DESPACHO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo n.º 08/2021, instaurado por meio da Portaria n.º 14/2020(ID N.° 32599259), com o objetivo de
acompanhar suposta situação de vulnerabilidade social e violação de direitos da adolescente M.J.C.S..
Após a devida instauração do ato, foram realizadas as seguintes diligências:
a) Ofício a 1 a Promotoria de Justiça, com cópia integral do presente procedimento, para apuração do crime do art. 217-A do Código Penal.
b) Ofício ao Conselho Tutelar de São José do Divino acerca das providências necessárias para inserção na rede de proteção à criança e do
adolescente.
Como resultado das sobreditas diligências, obteve-se o seguinte:
a) Ofício n° 051/2021, em que o Conselho Tutelar assevera o seguinte: Segundo a senhora F.C.S.C., sua filha não mantém mais um
relacionamento com o senhor anteriormente citado, e que a adolescente não reside mais com o tio paterno, senhor F. C. S., pois atualmente a
adolescente está sob sua responsabilidade.
b) Relatório Social, em que a assistência social do município de São José do Divino/PI, consignou o seguinte: Diante desta situação, foi
constatado que a usuáriaencontra-se em situação irregular de guarda, porém a mãe recebeu todas as orientações a respeito da regularização em
seu nome. Portanto, está sendo feito acompanhamento periódico da adolescente pelo CRAS e Conselho Tutelar, o monitoramento da referida
situação e de sua infância escolar.
Importante frisar que o sobredito procedimento teve início a partir do Ofício n° 13/2021, em que consta informativo de caso e pedido de apoio
formulado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de São José do Divino.
No bojo do documento, infere-se que a razão do presente procedimento seria regularizar a situação da menor que à época com 12 anos de
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idade, havia fugido da casa de seu avô para morar com um namorado, maior de idade.
Lado outro, do caderno pré processual observa-se que a situação de vulnerabilidade objeto desse procedimento foi sanada, porquanto a menor
encontra-se atualmente vivendo sob a responsabilidade da mãe e devidamente matriculada na escola.
Insta pontuar ainda que a infante está sendo periodicamente acompanhada pelo CRAS e Conselho Tutelar, bem assim parece ter entendido que
sua situação de vulnerabilidade não permite que a mesma se relacione com pessoas maiores de idade, já que atualmente namora com um jovem
de 16 anos.
Destarte, pelo informe acima apresentado, verifica- se a resolutividade extrajudicial do problema de evasão escolar noticiado, haja vista que a
infante em questão se encontra regularmente matriculada, sob a responsabilidade da mãe e sem a manutenção de vínculos que possam
comprometer seu regular desenvolvimento.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Diante do exaurimento do objeto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com fundamento no art. 12 da
Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do CNMP.
Em razão do disposto no art. 4.º, § 1.º, da Resolução 174/2017, determino a cientificação do noticiante.
Cientifique-se, via SEI, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) eo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude
(CAODIJ).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema
SIMP e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

3.13. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23369
PORTARIA 29ª P.J. Nº 042/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 016/2022
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 apurar irregularidades nos serviços prestados pelos estagiários de medicina e médicos recém-formados no hospital
Alberto Neto, bairro Dirceu II.
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 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 de
apurar irregularidades nos serviços prestados pelos estagiários de medicina e médicos recém-formados no hospital Alberto Neto,
bairro Dirceu II, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria 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 o Sr. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Que seja reiterado ofício ao CAODS, solicitando informações atualizadas sobre a solicitação de análise técnica requerida.
4. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
5. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público 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;
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 05 de maio de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 040/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 014/2022
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
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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 acompanhar o andamento da solicitação de sessões de fisioterapia em paciente com paralisia nos membros
inferiores, por meio do Centro Integrado de Reabilitação-CEIR.
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 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 de
acompanhar o andamento da solicitação de sessões de fisioterapia em paciente com paralisia nos membros inferiores, por meio do
Centro Integrado de Reabilitação-CEIR, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria 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 o Sr. 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, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, 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
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.
Teresina, 04 de maio de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI23372
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 03/2022
RECOMENDAÇÃO nº 001/2022 - PJMA/MPPI
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES,
Srº Francisco Rebelo Paiva,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça signatária, no uso de suas atribuições, com esteio nos arts. 127
e 129 da Constituição Federal, c/c art. 27, II, e parágrafo único, IV, da lei nº 8.625/93, vem expor o que segue:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, consoante o art. 37 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante, em seu art. 5º, XVI, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente;
CONSIDERANDO que o art. 215 da Constituição Federal prevê que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais;
CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição Federal elenca o lazer como um direito social;
CONSIDERANDO que o direito à cultura, bem como o direito ao lazer estão garantidos de forma expressa no texto constitucional, constituindo-se
em mandados de otimização do pluralismo cultural e da universalidade;
CONSIDERANDO que é conferido à Administração Pública o poder de expedir atos administrativos gerais e abstratos, com efeitos erga omnes,
com as correspondentes regulamentações;
CONSIDERANDO que tal prerrogativa é lastreada no poder normativo e regulamentar da Administração Pública;
CONSIDERANDO que regulamento é o ato privativo do chefe do Poder Executivo, com espeque no art. 84, IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que regulamento e decreto são referências ao mesmo ato normativo, sendo regulamento o ato em sua essência e decreto a
sua forma;
CONSIDERANDO que o decreto é ato administrativo, motivo pelo qual deve respeitar os requisitos legais indispensáveis para a sua validade;
CONSIDERANDO que motivo é a razão de fato e de direito que dá ensejo à prática do ato administrativo, sendo a situação fática que precede a
sua edição;
CONSIDERANDO que motivação é a exposição dos motivos e fundamentos do ato administrativo, sendo integrante do requisito forma;
CONSIDERANDO que a presença de vício no elemento constitutivo do ato administrativo acarreta sua nulidade ou anulabilidade;
CONSIDERANDO que os vícios de motivo, objeto e finalidade são insanáveis, e que os vícios de competência e forma são sanáveis, salvo se se
tratar de competência exclusiva;
CONSIDERANDO que a atuação normativa da Administração Pública se sujeita ao controle do próprio ente, em decorrência do princípio da
autotutela, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 49, V, da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos que
extrapolem ou exorbitem o poder regulamentar, retirando-lhes a eficácia;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade de todos os atos administrativos, abrangendo os atos normativos;
CONSIDERANDO que o princípio da autotutela permite que a Administração Pública exerça controle sobre seus próprios atos, podendo anulálos, se ilegais, e revogá-los, se inoportunos;
CONSIDERANDO que o Município de Miguel Alves expediu o Decreto nº 81/2022, conferindo exclusividade a si para a realização de eventos
comemorativos ao aniversário da cidade, durante os dias 22, 23 e 24 de maio de 2022, dando outras providências;
CONSIDERANDO que o art. 1º do aludido Decreto Municipal reserva, com exclusividade ao Município de Miguel Alves, todos os espaços
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públicos estabelecidos nos limites territoriais do município, para a realização de programação destinada às atividades festivas em comemoração
à emancipação política do Município de Miguel Alves, do período de 22 a 24 de maio de 2022;
CONSIDERANDO que o art. 2º do mesmo diploma proíbe a realização de shows, festas e eventos com fins lucrativos, sociais ou públicos,
durante as ditas festividades;
CONSIDERANDO que não consta no Decreto Municipal nº 81/2022 qualquer embasamento legal às determinações contidas nos arts. 1º e 2º;
CONSIDERANDO que a proibição contida no art. 2º do Decreto supramencionado vai de encontro aos valores constitucionais entabulados nos
arts. 5º, VII, 6º, e 215, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que há vício de motivação/forma e motivo no Decreto Municipal nº 81/2022, em razão da inobservância dos requisitos
constitutivos do ato administrativo;
RESOLVE RECOMENDAR ao Exmº Prefeito do Município de Miguel Alves que:
1) Proceda à imediata anulação do Decreto Municipal nº 81/2022, por afronta aos dispositivos previstos no art. 5º, VII, 6º, e 215, da Constituição
Federal, além de vício nos elementos motivo e forma, especialmente ante a ausência de fundamentação, concedendo-se o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da ciência desta, para a publicação da anulação no Diário Oficial dos Municípios.
2) Após a anulação, comunique ao Ministério Público do Piauí, preferencialmente via e-mail institucional pj.miguelalves@mppi.mp.br, em igual.
A partir da data de recebimento da presente Recomendação, inclusive por terceira pessoa que o represente, o Ministério Público do Piauí
considera o seu destinatário como pessoalmente ciente.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Miguel Alves, 09 de maio de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 03/2022
PORTARIA Nº 12/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça signatária, no uso de suas atribuições, com esteio nos arts. 127
e 129 da Constituição Federal, c/c art. 27, II, e parágrafo único, IV, da lei nº 8.625/93, vem expor o que segue:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, consoante o art. 37 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o art. 7º da Resolução CNMP nº 174/2017 estabelece que, necessitando o fato de apuração ou acompanhamento, ou
vencido o prazo docaputdo art. 3º da mesma Resolução,deve serinstauradoprocedimento próprio;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de Inquérito Civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para obter/complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no
artigo 1º dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante, em seu art. 5º, XVI, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente;
CONSIDERANDO que o art. 215 da Constituição Federal prevê que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais;
CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição Federal elenca o lazer como um direito social;
CONSIDERANDO que o direito à cultura, bem como o direito ao lazer estão garantidos de forma expressa no texto constitucional, constituindo-se
em mandados de otimização do pluralismo cultural e da universalidade;
CONSIDERANDO que é conferido à Administração Pública o poder de expedir atos administrativos gerais e abstratos, com efeitos erga omnes,
com as correspondentes regulamentações;
CONSIDERANDO que tal prerrogativa é lastreada no poder normativo e regulamentar da Administração Pública;
CONSIDERANDO que regulamento é o ato privativo do chefe do Poder Executivo, com espeque no art. 84, IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que regulamento e decreto são referências ao mesmo ato normativo, sendo regulamento o ato em sua essência e decreto a
sua forma;
CONSIDERANDO que o decreto é ato administrativo, motivo pelo qual deve respeitar os requisitos legais indispensáveis para a sua validade;
CONSIDERANDO que motivo é a razão de fato e de direito que dá ensejo à prática do ato administrativo, sendo a situação fática que precede a
sua edição;
CONSIDERANDO que motivação é a exposição dos motivos e fundamentos do ato administrativo, sendo integrante do requisito forma;
CONSIDERANDO que a presença de vício no elemento constitutivo do ato administrativo acarreta sua nulidade ou anulabilidade;
CONSIDERANDO que os vícios de motivo, objeto e finalidade são insanáveis, e que os vícios de competência e forma são sanáveis, salvo se se
tratar de competência exclusiva;
CONSIDERANDO que a atuação normativa da Administração Pública se sujeita ao controle do próprio ente, em decorrência do princípio da
autotutela, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 49, V, da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos que
extrapolem ou exorbitem o poder regulamentar, retirando-lhes a eficácia;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade de todos os atos administrativos, abrangendo os atos normativos;
CONSIDERANDO que o princípio da autotutela permite que a Administração Pública exerça controle sobre seus próprios atos, podendo anulálos, se ilegais, e revogá-los, se inoportunos;
CONSIDERANDO que o Município de Miguel Alves expediu o Decreto nº 81/2022, conferindo exclusividade a si para a realização de eventos
comemorativos ao aniversário da cidade, durante os dias 22, 23 e 24 de maio de 2022, dando outras providências;
CONSIDERANDO que o art. 1º do aludido Decreto Municipal reserva, com exclusividade ao Município de Miguel Alves, todos os espaços
públicos estabelecidos nos limites territoriais do município, para a realização de programação destinada às atividades festivas em comemoração
à emancipação política do Município de Miguel Alves, do período de 22 a 24 de maio de 2022;
CONSIDERANDO que o art. 2º do mesmo diploma proíbe a realização de shows, festas e eventos com fins lucrativos, sociais ou públicos,
durante as ditas festividades;
CONSIDERANDO que não consta no Decreto Municipal nº 81/2022 qualquer embasamento legal às determinações contidas nos arts. 1º e 2º;
CONSIDERANDO que a proibição contida no art. 2º do Decreto supramencionado vai de encontro aos valores constitucionais entabulados nos
arts. 5º, VII, 6º, e 215, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que há vício de motivação/forma e motivo no Decreto Municipal nº 81/2022, em razão da inobservância dos requisitos
constitutivos do ato administrativo;
RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO,com o objetivo de apurar elementos, bem como a adequação do
Decreto Municipal nº 81/2022 às disposições previstas, dentre outros, nos arts. 5º, VII, 6º e 215 da Constituição Federal, bem como aos requisitos
do ato administrativo, determinando o cumprimento das seguintes diligências:
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Registro do devido registro no SIMP;
Publicação da presente portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
O fiel cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do presente Procedimento Preparatório, consoante o art. 2º, § 6º, da
Resolução CNMP nº 23/2007.
A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
5. A expedição de Recomendação ao Prefeito de Miguel Alves - PI para que proceda a anulação ou revogação do Decreto Municipal nº 81/2022,
por afronta aos dispositivos previstos no art. 5º, VII, 6º e 215 da Constituição Federal, além de vício nos elementos motivo e forma, especialmente
ante a ausência de fundamentação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Designo como secretários do presente procedimento preparatório instaurado os servidores lotados neste Órgão Ministerial.
Cumpra-se.
Miguel Alves - PI, 09 de maio de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI23375
PORTARIA Nº 013/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 009/2022
SIMP nº 001060-154/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça nesta Promotoria de Justiça da Comarca de Altos/PI,
no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no artigo 129 da Constituição da República e artigo 26 da Lei nº 8.625/93 0Lei Orgânica
do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, da Notícia de Fato sob o SIMP nº 001060-154/2021, objetivando salvaguardar a
vida e/ou saúde da população usuária do SUS do Município de Altos-PI através do atendimento no Centro de Atenção Psicossocial de Altos-PI,
sobretudo, no que concerne a estrutura física, ao método de trabalho desenvolvido e a escassez do medicamento HALDOL, veículo e o quadro
de profissionais;
CONSIDERANDO, ademais, segundo a mesma lei federal, em seu artigo 3º, que "é de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política
de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade
e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência
em saúde aos portadores de transtornos mentais";
CONSIDERANDO os arts. 20 ao 26, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta o funcionamento dos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS consistem na principal estratégia de mudança do modelo de atenção em
saúde mental, constituindo-se em um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, constituindo-se em um lugar de referência e tratamento
para pessoas que sofrem com transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência necessitem de cuidado intensivo, comunitário e
personalizado;
CONSIDERANDOa necessidade de colher elementos quanto aos fatos descritos neste procedimento, a fim de subsidiar a atuação deste Órgão
Ministerial;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 8, inciso II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público o Procedimento
Administrativo com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a necessidade de converter a presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, em face da imprescindível
necessidade de conclusão das diligências essenciais à resolutividade da demanda;
RESOLVE:
CONVERTER a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, conforme dispõe o artigo 8, inciso II, da Resolução nº
174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, permanecendo o objeto do procedimento.
DETERMINO de logo a adoção das seguintes providências:
1) Modificação do registro e da atuação de forma a constar o presente Procedimento Administrativo, inclusive com a devida reclassificação
taxonômica no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), fazendo constar as informações expostas no início da Portaria;
2) Comunique-se ao Senhor Prefeito Municipal de Altos-PI, com o envio de cópia da presente Portaria, a instauração deste procedimento,
REQUISITANDO, informações acercadas medidas que pretende adotar acerca da escassez do medicamento HALDOL e de eventual quadro de
profissionais, sobretudo, psicólogos. Cumpra-se, de igual forma, diligências constante no despacho de conversão;
3) Fica designada a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos;
4) Abra-se vista com a resposta ou decorrido in albis o prazo concedido.
Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre os fatos descritos no presente
procedimento, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça documentação hábil acerca das medidas adotadas.
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração ao Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público,
por e-mail, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ao
CAODES.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 29 de Abril de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotoria de Justiça

3.16. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23376
Procedimento SIMP nº 000004-111/2022
PARECER
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Trata-se de requerimento visando criação da FUNDAÇÃO FLORESTAL PESQUEIRA, com todos os atos pertinentes decorrentes disso.
Face a função institucional do Ministério Público em se posicionar e tomar as medidas cabíveis quanto aos atos desempenhados em Fundações,
Associações e Entidades de Interesse Social, é praxe que este órgão ministerial teça parecer acerca da eleição ora discutida.
Dispõe o art. 46 da Lei Complementar nº 12/93, em seu incisos I, III e XVI:
Art. 46 - São atribuições do Promotor de Justiça em matéria de Fundações:
I - aprovar minutas das escrituras de instituição de fundações e respectivas alterações, verificando se atendem aos requisitos legais e se bastam
os bens aos fins a que se destinam, fiscalizando seu registro;
III - fiscalizar o funcionamento das fundações, salvaguardando a sua estrutura jurídica e estatutária e promover a extinção nos casos previstos em
lei;
XVI - exercer outras atribuições que lhe couberem, em conformidade com a legislação pertinente.
Compulsando-se a documentação arrolada, tem-se que não existem imbróglios ou vícios que impeçam a criação da Fundação em comento.
Também constata-se que todos os comprovantes, certidões e títulos foram corretamente apresentados, possibilitando a imediata abertura da
Fundação.
Assim, este órgão ministerial entende que não há movimentos corrigíveis e que todo o processo deve ser homologado.
Ex positis, este representante legal do Parquet OPINA pela HOMOLOGAÇÃO DA ABERTURA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL PESQUEIRA.
É o parecer.
Cumpra-se. Notifique-se.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.17. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23377
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021
SIMP 000033-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 12/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de
acompanhar os mecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal
atividade, de forma a prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar no contexto da pandemia, por parte da Secretaria Estadual de
Educação (SEDUC) nos Municípios de Teresina e Nazária;
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 30/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania; b) Publique-se no Diário Oficial; c) Aguarde-se o fim da greve deflagrada
pelos professores e o consequente retorno integral das aulas na rede estadual de ensino. Após, retornem os autos conclusos para adoção de
novas providências.
Teresina, 29 de abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça da 38ª PJ em exercício

3.18. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23378
PORTARIA Nº 15/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 09/2022
SIMP Nº 000100-214/2021
Portaria nº 15/2022 - Objeto: Converter a notícia de fato nº SIMP 000100-214/2021 no procedimento preparatório nº 09/2022 (SIMP nº 000100214/2021 com o objetivo de apurar possível prática de ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas referente ao termo
de fomento nº 77/2017 firmado entre a Secretaria de Estado de Culta e o Instituto Piauí e Gestão.
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 a notícia de fato nº SIMP 000100-2014/2021, instaurada para apurar possível prática de ato de improbidade administrativa por
ausência de prestação de contas referente ao termo de fomento nº 77/2017 firmado entre a Secretaria de Estado de Culta e o Instituto Piauí e
Gestão.
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 4º, §6º e §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
CONSIDERANDO a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa e prevê aplicação de sanções a agentes
público e a particulares que incorrerem em tais atos, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ao patrimônio 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;
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CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos de convicção quanto aos fatos supracitados.
R E S O L V E:
CONVERTER a presente notícia de fato no procedimento preparatório nº 09/2022 (nº SIMP 000100-214/2021), determinando ainda o que segue:
a) autue-se e registre-se;
b) publique-se no diário oficial;
c) comunique-se ao CSMP;
d) notifique-se a parte requerida na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 8.249/92;
e) verifique a existência de ação de execução de título extrajudicial referente à decisão do Tribunal de Contas;
f) cumpra-se.
g) registre-se.
Teresina (PI), 09 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

3.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ -PI23379
PEÇA DE INFORMAÇÃO
SIMP nº 000246-310/2022
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de peça de informação (ID 53416648), sobre relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí, encaminhado a esta
Promotoria de Justiça, relatando que no dia 23 de abril de 2022 receberam ligação da Sra. Lilian Amorim, avó da criança L.E.B.A., 2 anos de
idade, que mora com a mãe, Sra. Kauane Braz.
A avó do menor relatou que ele estava dois dias sem nenhuma alimentação, que a mãe estava com ele em um ambiente onde continha pessoas
fazendo uso de drogas e armados.
O Conselho informou à Sra. Lilian para que entrasse em contato com a Polícia Militar para que fosse tomada a devida providência. A Sra. Lilian
logo após entrou em contato com o Conselho e relatou que ficou sabendo que seu neto não estava com a mãe, pois esta saiu e deixou a criança
com uma jovem que mora com ela. Que a criança estava sem nada para comer, que estava preocupada com seu neto, pois sua mãe teria
postado fotos com rapazes e que um deles estava armado, que temia que fossem para a casa onde ela reside com o filho, e que não conseguia
contato com a Sra. Kauane.
A Sra. Lilian foi até a casa da filha e pegou o seu neto que estava com a jovem que mora com a Sra. Kauane e o levou para sua casa. Informou
não saber o que fazer mais, pois a genitora do menor vivia o colocando em situação de vulnerabilidade.
Após, o Conselho recebeu ligação da Polícia Militar informando que a avó da criança os havia procurado, relatando que a genitora do menor
estava em sua casa querendo pegar a criança e a avó não queria devolver. Foi solicitado apoio do Conselho para que fossem a casa onde se
encontrava a criança.
A Sra. Kauane logo após entrou em contato com o Conselho e com a Polícia Militar relatando que deixou seu filho com sua colega que mora com
ela, que seu filho não estava com fome e que o que acontece é que a criança é "ruim para comer". Informou que saiu de casa, mas que não
deixou o filho com fome, que existe conflito entre ela e a sogra, não sabendo como resolver. Disse que a criança estava chorando muito na casa
da sogra e que ela não queria devolver o menor, querendo a ajuda do Conselho e da Polícia.
O Conselho ao chegar na residência da Sra. Lilian, encontraram a filha dela do lado de fora da casa e informou que sua mãe não se encontrava e
disse que o sobrinho estava bem. A Sra. Kauane apareceu informou para a cunhada que pegaria o filho, adentrando a casa e pegando a criança.
O Conselho aconselhou a genitora da criança a redobrar os cuidados com seu filho, ter mais atenção, pois a criança tem dificuldade de
alimentação. Foi aconselhado também para que a Sra. Kauane finalizasse os conflitos com a sogra e a família, pois pode interferir no
desenvolvimento da criança.
A Sra. Kauane informou, por fim, que cuida bem da criança, que não levou ele para nenhum outro ambiente perigoso e no momento que ela
estava com os rapazes da foto na qual um deles estava com uma arma, seu filho estava com uma amiga que reside com ela.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público aduz, em seu art. 4º, inciso I, que a Notícia de Fato será arquivada quando
"o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Compulsando-se os autos, verifica-se que os fatos em análise já sãoobjeto de outro procedimento que tramita nesta Promotoria (protocolo SIMP
000410-310/2021), razão pela qual entende-se desnecessária a tramitação deste procedimento, por estar caracterizada a litispendência.
Diante de tal argumento, o arquivamento éa medidaque se impõe.
Ressalte-se ser necessário a juntada de cópia dos autos no PA nº 20/2022 (SIMP 0000410-310/2021), uma vez que as documentações
que instruem o presente procedimento não possuem cópia idêntica ao PA nº 20/2019 (SIMP 0000410-310/2021).
ISTO POSTO, o Ministério Público, por esta Promotora de Justiça, vem promoveroarquivamentodo presente procedimento, 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, deixando de submeter a
presentedecisão ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 5º 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 § 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.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Por fim, determino que se proceda com as anotações necessárias no SIMP, assim como a devida baixa.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/202223371
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
O Pregoeirodo MP/PI comunica a todos os interessados a suspensão do Pregão Eletrônico nº 21/2022 (Registro de preços para a eventual
aquisição de portais detectores de metal com instalação inclusa, conforme as especificações contidas no Item "D" do Termo de Referência
(Anexo I)), diante da necessidade de alteração das especificações técnicas do objeto, constantes no Termo de Referência, em virtude de pedido
de esclarecimento encaminhado pela empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ 07.404.500-0001-38.
Destarte, modificações no edital serão divulgadas pelos mesmos instrumentos de publicação utilizados para divulgação do texto original,
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conforme Art. 22 do Decreto n° 10.024/2019.
Teresina-PI, 09 de maio de 2022.
Paulo André Marques Vieira
Pregoeiro

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23370
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 547/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0700.0011851/2022-91:
RESOLVE:
SUSPENDER03 (três) dias de folga, da servidoraSAYARA DE SOUSA BRITO, Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotada junto à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Picos, para fruição em data oportuna, anteriormente previstas para os dias09, 30 e 31 de maio de
2022conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 524/2022, como forma de compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Picos, nos dias 20/06/2020 e 27/06/2020, conforme designação PORTARIA PGJ/PI
Nº 1017/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 548/2022
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 19.21.0182.0012550/2022-46:
RESOLVE:
CONCEDER, em05 de maio de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde da servidoraLARISSA MARIA SOARES MARTINS,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15203, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de maio de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIARH/PGJ-MPPINº 549/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0160.0012748/2022-74:
RESOLVE:
RETIFICARa Portaria RH/PGJ-MPPI nº 538/2022, para constar o seguinte "CONCEDER,em 25 de março de 2022,01 (um)dia de licença por
motivo de doença em pessoa da família, ao servidorSALVADOR ALVES ROCHA, Técnico Ministerial, matrícula nº 142, lotado junto à Promotoria
de Justiça de Cristino Castro, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus
efeitos ao dia 25 de março de 2022."
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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